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Sammanfattning 
 

Ledarskapet och dess påverkan för att stärka tillit och effektivitet 

- En komparativ studie genomförd i en privat organisation 

Författare: Marika Bjersér och Lena Wernebäck 

Högskolan i Halmstad. 

Vårterminen 2011. 

Vi hade en föreställning om att det ibland kan vara svårt att som ledare i en arbetsgrupp skapa 

tillit samt effektivitet. Detta fångade vårt intresse och gjorde att vi närmare ville studera två 

arbetsledare och deras respektive arbetsgrupper gällande effektivitet, tillit samt ledarskap. 

Vårt syfte med undersökningen var att undersöka vilka ledarskapsfaktorer som kan inverka 

för att stärka tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp. För att besvara syftet med 

undersökningen togs följande problemformulering fram: 

 Vilka ledarskapsfaktorer kan stärka tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp? 

Utifrån uppsatsens syfte och problemformulering genomfördes två kvalitativa intervjuer med 

de två utvalda arbetsledarna, samt att en kvantitativ enkätundersökning genomfördes i de två 

arbetsledarnas respektive arbetsgrupper. 

Vårt resultat visar i huvudsak att det är anpassning efter situation och kontext, förmågan att 

frångå personliga intressen och istället se till det kollektiva intresset, flexibilitet och 

uppmärksamhet på arbetsgruppens behov och önskemål, samt stöd genom tillgänglighet som 

är de ledarskapsfaktorer som kan stärka tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp. 

Nyckelord: ledarskap, tillit, effektivitet, ledarskapsfaktorer, anpassning efter situation 

 

 

 

 



Abstract 
 

The leadership and its influence to strengthen trust and effectiveness 
- A comparative study conducted in a private organization 
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We had a notion that it sometimes can be difficult as the leader of a group to create trust and 

effectiveness. Our purpose of this study was to examine the leadership factors that may affect 

to strengthen trust and effectiveness in a group. To answer the purpose of the study the 

following question were presented: 

 

 What leadership factors can enhance trust and effectiveness in a work group? 

 

Based on the purpose of the study two qualitative interviews with the two designated 

supervisors were conducted and also a quantitative survey was conducted in the two work 

groups. 

Our results show mainly that it is adapting to the situation and context, the ability to waive 

personal interests and instead ensure the collective interest, flexibility and attention on the 

needs and wishes of the work group, and also support through the availability of which is the 

leadership factors that can enhance trust and effectiveness in a work group. 

Keywords: leadership, trust, effectiveness, leadership factors, adaptation to the situation 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
I dagens samhälle och i de organisationer som finns i Sverige och runt om i världen är 

ledarskap ett område det ofta talas om. Det finns många olika teorier om vad som är ett gott 

ledarskap och om hur en ledare tillsammans med sina medarbetare och sin arbetsgrupp kan nå 

framgång. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att ledarskap handlar om att utöva ett 

speciellt beteende i avsikt att påverka andras tänkande, inställning samt uppförande. Det kan 

exempelvis handla om att få personalen att arbeta för att förverkliga organisationens mål, men 

också om att motivera dem att prestera och trivas i arbetet. 

Vi hade en föreställning om att det ibland kan vara svårt att som ledare i en arbetsgrupp skapa 

tillit samt effektivitet. Vår uppfattning var också att det generellt kan vara så att ledare 

ständigt på ett eller annat sätt kämpar med att vinna sina medarbetares tillit för att kunna 

skapa en effektiv arbetsgrupp, då medarbetare ofta har synpunkter på sin ledare och dennes 

sätt att agera. Det kan vara särskilt svårt att vara ledare i en grupp där ledaren tidigare varit en 

medarbetare i arbetsgruppen, men där ledaren tagit klivet till att istället bli den som leder 

arbetsgruppen. Ledarskap kan både omfattas av aspekter som är positiva men som också är 

negativa för ledaren. En negativ aspekt skulle exempelvis kunna vara att medarbetarna ska ta 

direktiv från en tidigare jämlik, men en positiv aspekt kan istället vara att ledaren sedan 

tidigare känner till medarbetarnas starka sidor samt svaga sidor. Därigenom kan ledaren ha en 

stöttande roll när det krävs och försöka agera för att lyfta medarbetaren, men samtidigt agera 

på ett sätt som gör att medarbetaren utvecklar sina tidigare färdigheter till att bli ännu bättre. 

Avolio et. al. (2005) har genomfört en studie kring hur ledaren kan påverka individuell och 

kollektiv effektivitet genom olika attityder i sitt ledarskap. De menar att deras resultat ger 

utrymme för vidare studier inom ledarskapsområdet, exempelvis hur relationen mellan olika 

typer av ledarskap och individen påverkar organisationers resultat. 

Detta fångade vårt intresse och gjorde att vi närmare ville studera två arbetsledare och deras 

respektive arbetsgrupper gällande effektivitet, tillit samt ledarskap i en större organisation i 

Västsverige. Vi valde att studera två ledare som båda har varit medarbetare, men som sedan 

tagit klivet upp till att bli arbetsledare för sin tidigare arbetsgrupp. Detta då vi var av 

uppfattningen att det ofta fungerar så vid rekrytering av arbetsledare inom många 

organisationer, vilket gjorde att vi fann detta område intressant. 

1.2 Syfte och problemformulering 
Vår föreställning var att det ibland kan vara svårt att som ledare stärka tilliten och 

effektiviteten i en arbetsgrupp. Vår uppfattning var också att beroende på vilken typ av 

ledarskap ledaren använder sig av kan denne stärka tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp 

olika mycket, vilket vi ansåg kunde ha att göra med vilka faktorer som arbetsgruppen 

efterfrågar i ledarskapet. Vårt syfte med undersökningen var således att undersöka vilka 

ledarskapsfaktorer som kan inverka för att stärka tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp. 

För att kunna uppnå detta syfte togs följande problemformulering fram, vilken låg till grund 

för undersökningen: 

 Vilka ledarskapsfaktorer kan stärka tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp? 

 

För att kunna förankra de resultat som problemformuleringen kom att generera valde vi att 

använda oss av nedanstående teoretiska utgångspunkter. 



 

 2 

2. Teoretiska utgångspunkter 
Utefter våra tre variabler effektivitet, tillit och ledarskap valde vi ut våra teoretiska 

utgångspunkter. Vi valde även att lyfta fram några olika typer av ledarskap i de teoretiska 

utgångspunkterna, då vi ansåg att dessa omfattades i begreppet ledarskap. Anledningen till 

detta sammanlagda val av teorier var att vi ansåg att vi genom dem skulle kunna analysera 

våra resultat genom att göra kopplingar till dem samt att därigenom kunna dra slutsatser kring 

hur de faktorer som vi uppmärksammade i våra resultat kan stärka tilliten och effektiviteten i 

en arbetsgrupp.  

Nedan följer definitioner av begreppen effektivitet, tillit samt ledarskap som vi uppfattar och 

använder dem i uppsatsen.  

2.1 Effektivitet 
För att definiera begreppet effektivitet valde vi att använda oss av Kaufmann och Kaufmanns 

(2010) definition. De menar att effektivitet är ett samlat begrepp över prestation och för att 

uttrycka begreppet effektivitet kan det delas in två ytterligare grenar, effektivitet samt 

efficiens. Med effektivitet avser författarna i vilken grad en individ, grupp eller organisation 

är kapabla att utföra de uppsatta målen, efficiens avser istället de omkostnader som är 

nödvändiga för verksamheten för att nå dessa mål. Vår undersökning avsåg att belysa 

begreppet effektivitet och inte efficiens. 

Avolio et. al. (2005) lyfter fram hur attityderna kring ledarskapet påverkar effektiviteten på en 

arbetsplats, både den individuella upplevelsen av effektivitet, men även gruppens 

gemensamma uppfattning om sin effektivitet. Den individuella effektiviteten är individens 

upplevelse av hur den klarar av att utföra en uppgift, vilket påverkar effektiviteten i utförandet 

av uppgiften. Den kollektiva effektiviteten handlar istället om gruppens uppfattning och tro 

om hur de tillsammans kan utföra uppgiften, vilken således påverkar gruppens effektivitet. De 

menar också att ledarskapet är en aktiv process där ledaren är den person i gruppen som ska 

representera gruppens uppfattningar och värderingar. För att detta ska kunna uppstå krävs det 

att gruppen och ledaren är kompatibla med varandra. 

I tidigare forskning identifierades också olika faktorer som kan kopplas till gruppers 

effektivitet. För att kunna illustrera detta på ett överskådligt sätt delar författarna Robbins och 

Judge (2010) in dessa faktorer i olika kategorier. Den första kategorin är kontext, vilken bland 

annat tar upp vikten av att skapa förutsättningar för ett tydligt ledarskap och struktur, samt ett 

klimat baserat på tillit i gruppen. Ett tydligt ledarskap bidrar till att gruppen kan prestera och 

nå sina uppsatta mål. Medlemmar i effektiva grupper har god tillit till varandra och visar även 

tillit till sin ledare. Det är därför även mer sannolikt att grupper där det finns en hög tillit till 

varandra vågar exponera sina svagheter samt ta fler risker. Tillit till sin ledare ökar gruppens 

benägenhet att acceptera och följa ledarens uppsatta mål och beslut. 

Den andra kategorin benämns som sammansättning och tar upp gruppmedlemmars förmågor, 

personligheter, roller, olikheter, gruppstorlek, flexibilitet samt egenintressen. För att kunna 

uppnå effektivitet i en grupp krävs tre olika förmågor vilka är teknisk expertis, 

problemlösning samt beslutsförmåga. Ledarens förmåga är också en faktor som påverkar om 

gruppen kan fungera effektivt eller inte. En av ledarens uppgifter är att i grupper med stora 

olikheter få medlemmarna att inse deras kreativa potential. För att få dem att förstå detta krävs 

det att gruppmedlemmarna fokuserar på varandras likheter istället för att fokusera på 

varandras olikheter. Enligt forskning tenderar individer att stötta andra individer med expertis, 

detta engagemang leder till en högre grad av effektivitet (Robbins & Judge, 2010).  
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2.2 Tillit 
Enligt definitionen som Kaufmann och Kaufmann (2010) gör är tillit en positiv förväntan om 

att en annan person genom ord, handlingar och beslut inte handlar helt opportunistiskt. Med 

detta menas att personer inte handlar målmedvetet utifrån sina egna behov och intressen, utan 

istället tar hänsyn till hur dennes handlingar påverkar andras intressen och behov. Inom ordet 

tillit benämner de också fem olika dimensioner, vilka är integritet, kompetens, konsistens, 

lojalitet samt öppenhet. Med integritet syftar författarna till att det personen säger stämmer 

överens med hur den handlar. Kompetens innebär i detta sammanhang att de kunskaper och 

färdigheter en person innehar, lever upp till de förväntningar som finns på personen. 

Konsistens handlar om personens förutsägbarhet i olika situationer. Lojalitet är en individs 

villighet att på ett icke opportunistiskt sätt ställa upp för en annan individ. Öppenhet handlar i 

sin tur om ärlighet och om att personen på ett sanningsenligt sätt inte undanhåller information. 

För att en grupp ska kunna fungera krävs det att individerna identifierar sig med 

arbetsgruppen och värderar sitt medlemskap i denna, samt stödjer och motiverar gruppens 

handlingar. För att detta samarbete ska kunna fortgå krävs det att det finns ömsesidig tillit 

mellan ledaren och gruppen (Yukl, 2010). Kaufmann och Kaufmann (2010) argumenterar för 

att medarbetare förhåller sig passiva till ledarens påverkan då brist på tillit råder. 

Tillitsförhållandet dem emellan kan därför ses som en av grundstenarna för att ledaren ska 

kunna leda gruppen till att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. För att skapa tillit kan 

ledarens val av tillitsutövning kategoriseras in i olika benämningar, vilka två av dem är 

kunskapsbaserad tillit samt identifikationsbaserad tillit. Kunskapsbaserad tillit handlar om att 

individer baserar sin tillit på tidigare personliga erfarenheter samt vad de har hört av andra i 

sin omgivning. Identifikationsbaserad tillit tar sin grund i ledaren och arbetsgruppen och hur 

de förstår varandras intentioner och värdesätter varandras önskemål. 

2.3 Ledarskap 
Vi valde att använda oss av Robbins och Judge (2010) definition av ledarskap där de 

definierar ledarskap som en person som innehar förmågan att influera och inspirera en grupp 

mot att uppnå de uppsatta målen. Vidare menar de att en person kan inneha en formell 

position som chef, men detta innebär inte i sin tur att denne chef är en ledare. För att som chef 

kunna vara en ledare krävs vissa egenskaper för att arbetsgruppen ska kunna bedriva ett 

effektivt arbete. Det räcker inte med att organisationen har tilldelat personen dessa formella 

befogenheter. Det outtalade ledarskapet är enligt denna definition minst lika viktigt som att 

inneha det formella mandatet i ledarskapet. Utgångspunkten i den valda definitionen av 

ledarskap kommer dock att ligga vid det formella ledarskapet. 

Ledarskap och ledarskapseffektivitet kan förklaras på olika sätt. En förklaring är att ett 

effektivt ledarskap kan värderas utifrån hur mycket inflytande ledaren har över en person, en 

grupp eller i en organisation. Det vanligaste sättet att mäta ledarens effektivitet är att se till i 

vilken utsträckning ledaren förbättrar eller underlättar för gruppen att nå uppsatta mål. Ett 

annat vanligt sätt för att mäta detta är att undersöka hur de anställdas attityd och uppfattning 

om ledaren ser ut, exempelvis genom att titta på hur väl ledaren tillfredsställer gruppens 

behov, om de anställda litar på och känner tillit till ledaren etc. Ledarskapseffektivitet kan 

också mätas i termer av ledarens bidrag till gruppen, exempelvis genom i vilken utsträckning 

ledaren bidrar till att stärka sammanhållningen i gruppen samt ökar samarbetet och 

åtagandena i gruppen (Yukl, 2010). 

Soutar & Ridley (2008) menar att ett fåtal organisationer inte skulle förneka ledarskapets 

påverkan på organisationen och dess framgång, men att de flesta organisationer finner det 

svårt att kunna utöva ett starkt ledarskap och att kunna finna en förståelse kring vad de 
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anställda anser vara ledarskap. Vidare menar de att ett första steg är att skapa en bättre 

förståelse för hur de anställda ser på sin ledare och på ledarskap för att därefter kunna besluta 

om passande förändringar i det aktuella ledarskapet.  

Nedanstående typer av ledarskap valde vi att lyfta fram då dessa är de mest förekommande i 

teorin kring ledarskap, samt för att undersöka om dessa typer av ledarskap kan stärka tilliten 

och effektiviteten i en arbetsgrupp. Detta val gjordes också för att underlätta det fokus av 

vilka ledarskapsfaktorer som vi för undersökningen fann var av intresse. Dessa 

ledarskapsfaktorer är det som beskriver de olika ledarskapstyperna.   

2.3.1 Karismatiskt ledarskap 
Det som kännetecknar den karismatiska ledaren har följande fyra faktorer tagits fram; att 

ledaren har en vision och är villig att ta personliga risker för att nå denna vision, att ta hänsyn 

till personalens behov, samt att denna ledare uttrycker och beter sig på ett extraordinärt sätt. 

För att implementera nya värderingar i organisationen använder sig ledaren av sitt eget 

beteende för att visa och få de underställda att imitera detta beteende. För att få visionen i 

stånd använder sig ledaren av ett emotionellt och ett ofta okonventionellt beteende för att 

demonstrera allvaret i att uträtta visionen. Denna individs personlighet är karismatisk och 

behandlas av personalen som om denne hade krafter utöver det vanliga (Robbins & Judge, 

2010). På det personliga planet utmärker sig den karismatiska ledaren som en person med en 

hög grad av självtillit (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

Denna typ av ledarskap kan i sin tur delas in i två kategorier, den etiska och den oetiska 

karismatiska ledaren. Den oetiska karismatiska ledaren är primärt endast intresserad av att 

genomföra sin vision av personliga skäl utan att ta hänsyn till personalens behov eller kritik, 

trots detta kräver denna ofta blind lojalitet. Den etiska karismatiska ledaren försöker däremot 

främja de kollektiva intressena som finns i organisationen och uppmana personalen till 

egenlett arbete, samt att denne lägger vikt vid personalens utveckling och kreativitet 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Enligt Robbins och Judge (2010) tenderar personal att 

respondera mer till det karismatiska ledarskapet i tider av kris. Studier har också visat att 

arbetstillfredsställelsen och arbetsprestationerna ökar i organisationer ledda av en karismatisk 

ledartyp (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

2.3.2 Transformellt ledarskap 
Den transformella ledaren kännetecknas av att denne leder, inspirerar och motiverar sin 

personal i riktning mot ett tydligt mål genom att klarlägga roller och uppgifter.  Den 

transformella ledaren inspirerar och motiverar de anställda till att frångå sina personliga 

intressen och istället se till det kollektiva intresset för organisationen. Ledaren ser till 

organisationens bästa utan att frångå individens behov av utveckling. Det transformella 

ledarskapets stora kännetecken är att ledaren uppmanar till kreativitet och innovation. Ofta 

kan den transformella ledaren motivera personalen till detta då denne själv är kreativ. Det 

lyfts även fram att det finns starka kopplingar mellan det transformella ledarskapet och 

motivationen samt den upplevda arbetstillfredsställelsen hos de anställda. Detta i sin tur 

resulterar i ökad prestation och effektivitet i det utförda arbetet (Robbins & Judge 2010). 

I det transformella ledarskapet upplever personalen tillit, lojalitet, respekt och beundran och 

detta i sig är en motiverande faktor till att personalen åtar sig mer än de uppgifter ledaren 

tillskrivit dem. Ledaren transformerar och motiverar genom att förklara vikten av att utföra en 

särskild uppgift, samt vad detta utförande får för effekt. Detta ledarskap är ansett att vara ett 

effektivt ledarskap i alla miljöer och kulturer. Teorier kring det transformella ledarskapet tar 

däremot inte upp under vilka omständigheter det är effektivt eller irrelevant, utan endast att 

det finns ett samband mellan effektivitet och det transformella ledarskapet (Yukl, 2010). 
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2.3.3 Situationsanpassat ledarskap 
En av de mest inflytelserika ledarskapsteorierna är den om det situationsanpassade 

ledarskapet. Denna teori menar att olika situationer kräver olika typer av ledarskap för att 

resultatet samt ledarskapet ska kunna bli effektivt. Det finns ett samspel mellan ledarskapet 

och den kontext som denne verkar inom och det är därför viktigt för ledaren att vara 

uppmärksam på faktorer som kan påverka de anställda i vissa situationer och sedan anpassa 

sig efter dem. Alla anställda agerar heller inte på samma sätt i liknande situationer och det är 

därför viktigt att ledaren anpassar sig efter de anställda som behöver ledas. Beroende på vad 

de anställda har för förmåga att lösa olika uppgifter, är olika typer av ledarskap lämpliga för 

dem (Jacobsen & Thorsvik, 2008). I denna ledarstrategi är personalens kompetens och 

mognad det som anses vara väsentligt att ta tillvara på inom organisationen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). 

Hersey och Blanchard gör en indelning av de anställdas mognad i fyra nivåer vilka är 

kompetent och villig (hög), kompetent men inte villig (måttlig), inte kompetent men villig 

(måttlig), samt inte kompetent och inte villig (låg). I varje nivå av mognad krävs olika typer 

av ledarskap. I den första gruppen där nivån av mognad är hög genom att gruppen både är 

kompetent samt villig, har gruppen ett stort behov av att arbeta självständigt snarare än att få 

stöd i arbetet, vilket gör att en ledartyp av delegerande karaktär är att föredra. Denna ledartyp 

innebär att ledaren är svagt stödjande samt svagt styrande. I den ena gruppen med måttlig 

mognad där gruppen är kompetent men inte villig, är den deltagande ledartypen bra att 

använda sig av. Ledaren har här en starkt stödjande men svagt styrande roll i gruppen. I den 

andra gruppen med måttlig mognad där gruppen är villig men inte är kompetent är istället en 

övertalande ledartyp med starkt styrande samt starkt stödjande roll positivt för gruppen. Detta 

då gruppen ännu inte behärskar uppgiften, men har en vilja att prestera. Den sista gruppen 

med låg mognad där gruppen inte är villig och inte kompetent krävs ett ledarskap av 

instruerande karaktär där ledaren tar en roll som är starkt styrande men svagt stödjande. 

Viktigt att tänka på är dock att detta synsätt av gruppens mognad kopplat till olika ledartyper 

kräver en hög nivå av flexibilitet hos ledaren, samt en god förmåga att uppfatta gruppens 

mognadsnivå på ett korrekt sätt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Figur 1. Hersey & Blanchards situationsbetingade ledarskapsteori (Jacobsen &Thorsvik, 2008:476)  
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3. Metod 

3.1 Val av organisation 
I texten nedan kommer organisationen som vi valde att undersöka att beskrivas. För att ta 

hänsyn till deras önskemål om att få vara anonyma gjordes ett etiskt ställningstagande, vilket 

innebar att vi i texten inte benämnde organisationen vid namn. 

Vi undersökte en större organisation i Västsverige, vilken är en del av en stor koncern, som 

agerar såväl på den svenska marknaden som globalt. Koncernen verkar inom 

tillverkningsindustrin och är världsledande inom sitt område. Deras största marknadsandelar 

finns inom bil- samt byggprodukter, men organisationen tillverkar även vissa produkter som 

är mer nischade. I organisationen finns en mångfald i arbetsstyrkan genom olika 

nationaliteter, färdigheter, kvalifikationer samt erfarenheter, vilket de tror bidrar positivt till 

koncernens verksamhet. De personer som är välutbildade och kompetenta är avgörande för 

hur koncernen lyckas behålla sin konkurrenskraft samt för att kunna uppnå aktieägarna och 

kundernas krav. Koncernen har även en utarbetad policy för personalutveckling, vilken 

omfattar vidareutbildning samt kontinuerlig utveckling av samtliga anställda. De profilerar sig 

som en intressant och utmanande arbetsplats och organisationen arbetar även för att utveckla 

intressanta karriärmöjligheter. 

Då organisationen verkar inom tillverkningsindustrin är säkerheten något som är av högsta 

prioritet och det finns därför tydligt föreskrivna regler om vad som gäller på arbetsplatsen. 

Varje dag hålls möten gällande säkerheten och om eventuella risker som finns på 

arbetsplatsen, vilket är en viktig säkerhetsåtgärd för att eliminera riskerna samt för att alla 

anställda ska känna sig trygga i arbetet och på arbetsplatsen. 

I organisationen där undersökningen har utförts arbetar cirka 270 anställda. Merparten av de 

anställda är män och det kan förklaras genom att de flesta tjänsterna är förlagda i 

produktionen och på lagret, vilka båda är tunga arbeten. De flesta kvinnorna som finns i 

organisationen arbetar således inom det administrativa området. Organisationens storlek gör 

att det finns många olika nivåer av personer i ledande ställning, exempelvis personer som 

arbetar som arbetsledare, avdelningschefer etc. 

Arbetsledarna som medverkade i undersökningen har en gedigen erfarenhet inom 

organisationen och har tidigare arbetat i några olika delar av densamma. Rollen som 

arbetsledare har de haft i 6 år respektive 4år. Den ena arbetsledaren har ansvar för en 

arbetsgrupp på 18st personer, medan den andra arbetsledaren har ansvar för en något större 

arbetsgrupp på 29st personer. Arbetsledarna är de som har det övergripande ansvaret på 

respektive avdelning samt tar hand om personalfrågor, planeringsarbete såsom semester, 

arbetsintervjuer, förhandlingar etc. De två arbetsgrupperna arbetar som operatörer på lagret 

samt i produktionen. Övervägande antalet medverkande i undersökningen har en lång 

erfarenhet inom organisationen. Då verksamheten ständigt är i drift och producerar och 

levererar varor, tillämpas skiftarbete. För varje skiftlag finns därför en koordinator som 

fungerar som arbetsledarens förlängda arm och är den som har ansvaret då arbetsledaren inte 

alltid kan vara på plats. Arbetsledaren informerar koordinatorn vid skiftbytet om vad som hänt 

under dagen, samt vad som är viktigt att tänka på under koordinatorns skift. Koordinatorn är 

sedan den som för informationen vidare till sin arbetsgrupp.  

Trots att organisationen tillämpar skiftarbete, vilket medför obekväma arbetstider, är 

sjukfrånvaron nästintill obefintlig samt att de båda arbetsgrupperna har en mycket lång 

anställningstid inom organisationen.  
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3.2 Analysmodell 
Utifrån de valda teorierna utformades enkäten samt intervjuguiden som låg till grund för vår 

undersökning. Vi tog i utformandet av undersökningsmaterialet hänsyn till samtliga av de tre 

variablerna tillit, effektivitet och ledarskap som benämns i den valda teoridelen, vilka är 

centrala för vår undersökning, samt de faktorer som nämns under respektive variabel. Detta 

för att i sin tur kunna analysera våra insamlade data utifrån den valda teorin genom de 

faktorer som benämns under respektive variabel, för att kunna dra slutsatser om vilka 

ledarskapsfaktorer det var som kunde stärka tilliten och effektiviteten i arbetsgrupperna. I vår 

undersökning var det i första hand förhållandet mellan arbetsledaren och dess arbetsgrupp på 

de båda avdelningarna A samt B som undersöktes, därefter gjordes en jämförelse kring vilka 

ledarskapsfaktorer som kunde stärka tilliten och effektiviteten på de två avdelningarna. 

För att tydliggöra hur vi ansåg att de tre variablerna effektivitet, tillit och ledarskap hörde 

samman och därmed hur vi menade att respektive variabel skulle kunna påverkas av varandra, 

valde vi att illustrera detta i följande analysmodell. 

 

 
Figur 2. Analysmodell 
 

Gällande variabeln ledarskap i modellen ovan menar vi att beroende på hur effektivt ledaren 

kan bidra till att stärka arbetsgruppens sammanhållning och åtaganden, skapas också en 

ömsesidig tillit arbetsledaren och arbetsgruppen emellan (detta illustreras med de ljusgrå 

pilarna i figuren ovan). Även utifrån de faktorer som kännetecknar de tre olika typerna av 

ledarskap, menar vi att ledaren kan stärka tilliten i gruppen olika mycket beroende på vilka 

ledarskapsfaktorer arbetsgruppen efterfrågar. Den typ av ledarskap arbetsledaren använder 

påverkar i sin tur dels tilliten mellan individerna i arbetsgruppen, men också tilliten 

individerna i arbetsgruppen upplever tillbaka till sin ledare. Beroende på hur tilliten mellan 

individerna i arbetsgruppen ser ut samt hur tilliten mellan arbetsgruppen och arbetsledaren ser 

ut, menar vi att effektiviteten i en arbetsgrupp kan stärkas (detta illustreras med de mörkgrå 

pilarna i figuren ovan). 

Ledaren måste anpassa sitt ledarskap till hur dennes arbetsgrupp på bästa sätt presterar utefter 

detta ledarskap, för att nå de mål som finns uppsatta för organisationen. Det är därför viktigt 

att ledaren är medveten om hur gruppen responderar till just det utövandet. I vår analys 

fokuserade vi främst på de tre olika ledarskapstyperna vi lyfte fram i teorin. Utifrån modellen 

analyserade vi vårt resultat för att se om det fanns specifika ledarskapsfaktorer som stärker 

tilliten och effektiviteten i olika arbetssituationer för arbetsgruppen. 
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3.3 Val av datainsamlingsmetoder 
För att uppnå syftet med denna undersökning genomfördes en kvalitativ undersökning i form 

av intervjuer med de två utvalda arbetsledarna i organisationen, samt att en kvantitativ 

undersökning genomfördes i form av enkäter som delades ut till de två arbetsledarnas 

arbetsgrupper. Vårt metodval kan kännetecknas som en metodkombination av kvalitativ och 

kvantitativ undersökning. Trianguleringen var avsedd att öka träffsäkerheten och skapa en 

fullständigare bild av vårt forskningsområde. En fördel med detta metodval var att det gav en 

mer omfattande redogörelse över det som undersöktes samt tillhandahöll mer än ett perspektiv 

på det utvalda forskningsområdet. Genom att vi använde oss av olika informationskällor 

kunde vi kontrollera validiteten i svaren (Denscombe, 2009).  

Vi valde att använda oss av två olika undersökningsmetoder för att kunna göra en komparativ 

studie. Detta för att kunna jämföra den information vi fick fram genom arbetsledarnas 

intervjuer samt den insamlade data vi fick från de anställdas svar i enkäterna. Vi gjorde ett 

medvetet val att inte använda oss av en kvalitativ undersökning av arbetsgruppen, vilket 

berodde på att vi ansåg att tillförlitligheten i svaren hade kunnat påverkas. Anledningen till 

detta var att vi hade en föreställning om att det i ett intervjusammanhang av en enskild 

anställd hade kunnat upplevas som obekvämt att svara uppriktigt på frågor gällande tillit till 

sin arbetsgrupp och till sin arbetsledare. Skillnaden mellan att svara på dessa frågor som 

enskild anställd var att det var väldigt utpekande då arbetsledaren i vårt fall skulle veta vilka 

personer som hade deltagit i undersökningen och på så sätt hade kunnat härleda svaren till just 

dem. För att undvika detta var en kvantitativ undersökning i form av en enkät i detta fall ett 

bättre alternativ för att undersöka våra tre faktorer effektivitet, tillit samt ledarskap. 

Till skillnad från de anställda ansåg vi inte att ledaren påverkades av en kvalitativ 

undersökning på detta sätt, då det ingår i ledarens roll att leda och fördela arbetet.  Av denna 

anledning valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med arbetsledarna. Denscombe (2009) 

menar att en intervju medför flera fördelar, såsom att de öppnar upp för följdfrågor och ger 

insikter för såväl forskaren som respondenten, ger möjlighet för informanterna att utveckla 

idéer, samt skapar en direktkontakt mellan respondenten och intervjuaren, vilket gör att 

riktigheten och relevansen i respondentens svar kan kontrolleras.  

3.4 Enkäter 

3.4.1 Population och urval 
Urvalet till enkäten baserades på valet av arbetsledarna till intervjuerna. Populationen i deras 

arbetsgrupper bestod av 47st individer sammanlagt, varav 18st var från arbetsgrupp A och 

29st var från arbetsgrupp B. Av de 18st i arbetsgrupp A gjordes ett urval av samtliga individer 

att delta i enkätundersökningen, detta då möjligheten att genomföra en enkätundersökning 

som omfattade alla i arbetsgrupp A fanns. I arbetsgrupp B gjordes istället ett urval på 20st av 

de sammanlagt 29st individerna i gruppen, då ett urval som omfattade alla i arbetsgruppen 

inte var möjligt i denna grupp. Detta då det under tiden för undersökningen inte fanns någon 

möjlighet varken för oss eller för arbetsledaren att dela ut enkäterna till dem, vilket berodde 

på de arbetstider som vid detta tillfälle rådde för dessa individer. Efter detta medvetna urval 

av respondenter i arbetsgrupp B, blev det sammanlagda urvalet från de båda arbetsgrupperna 

38st individer som var aktuella för undersökningen. 

Innan enkäterna delades ut till de utvalda respondenterna ringde vi till de båda ledarna för att 

informera oss om vilken tid som var lämpligast att besöka organisationen för att dela ut 

enkäterna. Detta för att vi ville att så många respondenter som möjligt skulle vara på plats när 

vi var där för att informera kring enkätens syfte. Vi bestämde tillsammans med de båda 
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ledarna att den bästa tidpunkten för utdelning av enkäterna var när det ena arbetslaget gick 

hem och det andra arbetslaget började sitt arbetspass. De respondenter som inte fanns på plats 

vid detta tillfälle fick enkäten tillhanda av sin arbetsledare och dessa svar samlades in vid ett 

senare tillfälle. 

Vi började med att dela ut enkäterna till arbetsgrupp A. Av de 15 respondenter som fanns på 

plats vid detta tillfälle valde samtliga 15 att medverka genom att svara på enkäten. De övriga 

tre som ingick i urvalet i arbetsgrupp A fick enkäten tillhanda senare av ledaren och även 

bland dessa tre valde samtliga att delta. Detta innebar att svarsfrekvensen i arbetsgrupp A 

uppgick till 100 procent. Vid utdelningen av enkäterna i arbetsgrupp B var nio av 

respondenterna i urvalet närvarande, av dem valde samtliga nio att delta i undersökningen. 

Övriga 11 som omfattades i urvalet i arbetsgrupp B, tillhandahöll enkäten av ledaren vid ett 

senare tillfälle. Av dem valde åtta personer att delta i undersökningen, övriga tre personer 

valde att avstå och dessa tre räknades därmed som bortfall. De insamlade svaren i arbetsgrupp 

B blev därmed 17 svar av det sammanlagda urvalet av 20 respondenter. Detta motsvarade en 

svarsfrekvens i arbetsgrupp B på 85 procent. Av samtliga respondenter från de båda 

grupperna uppgick svarsfrekvensen till 92 procent. Detta innebar att 35st av 38st möjliga 

respondenter medverkade i enkäten. 

3.4.2 Utformning och genomförande 
För att vårt insamlade datamaterial skulle kunna betraktas som legitimt gällande våra valda 

variabler effektivitet, tillit och ledarskap, gjorde vi valet att genomföra en kvantitativ 

undersökning i form av en enkätundersökning. Enkäten delades ut till de medarbetare vi valt 

ut för undersökningen.  

Med utgångspunkt i Susan A. Wheelans (2008) bok kring att skapa effektiva team, ett utdrag 

från personalbarometern, samt utifrån våra tre variabler effektivitet, tillit och ledarskap 

utformandes frågor till enkäten. Vi använde oss också av tidigare forskning kring 

grupprocesser och ledarskap för att skapa en grund och ett samband i våra frågor. 

Enkätundersökningen var utformad utefter tre tematiseringar, vilka var effektivitet, tillit och 

ledarskap. Svarsalternativen var indelade i en femgradig skala, vilka var mycket sällan eller 

aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta samt mycket ofta eller alltid. (Samtliga frågor samt 

instruktioner för enkäten finns i sin helhet att läsa i bilaga 1). 

Något som kännetecknar kvantitativa undersökningar är att de är standardiserade och att 

frågorna är systematiskt konstruerade. Således utformades våra enkäter på ett standardiserat 

sätt, vilket innebar att samtliga respondenter fick tillgång till samma frågeställningar samt 

samma givna svarsalternativ (Hartman, 2004). För att öka svarsfrekvensen och för att minska 

eventuella missförstånd gällande formuleringarna i frågeställningarna valde vi att dela ut 

enkäterna personligen till den utvalda gruppen av respondenter. Dyer (2006) menar att bortfall 

är ofrånkomligt, men att informanterna genom övertalning och ihärdighet kan öka 

svarsfrekvensen något. 

Vid utdelningen av enkäterna gjordes en presentation av oss själva samt av syftet med 

undersökningen. Information gavs också till respondenterna om att deras medverkan var 

frivillig samt att deras svar skulle behandlas konfidentiellt.  Genom vår närvaro försökte vi 

skapa så goda förutsättningar som möjligt för besvarandet av enkäten. Detta då vi fanns 

tillgängliga för att kunna besvara eventuella oklarheter kring betydelsen av ord och 

formuleringar i frågorna. Detta var en aspekt som vi tog hänsyn till för att uppnå en högre 

svarsfrekvens. En annan aspekt var att se till att ledaren inte fanns närvarande när 

respondenterna fyllde i enkäten. 
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För att kunna koppla frågeställningarna till den tidigare forskningen kring den individuella 

respektive den kollektiva upplevelsen av effektivitet valde vi att ställa frågor kring både den 

individuella upplevelsen av effektiviteten och kring den individuella upplevelsen av gruppens 

effektivitet. Frågeställningarna berörde även den individuella upplevelsen av tillit och 

ledarskap samt den individuella upplevelsen av gruppens arbetssituation kring dessa frågor.     

3.5 Intervjuer 

3.5.1 Population och urval 
För att kunna göra ett urval av respondenter tog vi fram en profil vi ämnade använda oss av i 

undersökningen. Denna profil innebar att ledarna tidigare skulle ha arbetat i den grupp som 

ledaren idag ansvarade för. Anledningen till att vi fann denna profil intressant att undersöka 

grundades på vår föreställning om att det ofta går till så vid rekryteringen av en ny 

arbetsledare inom många organisationer. Utefter denna föreställning kontaktade vi 

organisationen för att få hjälp att matcha den profil vi sökte. Kontaktpersonen hänvisade oss 

vidare till två tänkbara ledare. Denna process kan liknas vid ett icke- sannolikhetsurval samt 

benämns ibland som snöbollseffekten, där urvalet växer likt en snöboll i takt med att personer 

tillfrågas och fler personer läggs på förslag till att delta. Denna typ av teknik är subjektiv 

eftersom ledarna till intervjun skulle uppfylla vissa kriterier (Denscombe, 2009). 

Populationen av ledare som stämde in på profilen som organisationen hänvisat oss att 

kontakta var 2st. Dessa ledare omfattades därför i urvalet och valdes ut till intervju och till 

följd av detta val, valdes deras arbetsgrupper ut för att delta i enkätundersökningen.  

3.5.2 Utformning och genomförande 
För att våra insamlade data skulle kunna betraktas som legitima gjorde vi en kvalitativ 

undersökning i form av intervjuer med de två utvalda ledarna i organisationen. Att använda 

sig av intervju som kvalitativ undersökningsmetod är en av de vanliga formerna för att ta reda 

på hur något är beskaffat samt för att se vilka egenskaper något har (Hartman, 2004). I detta 

fall var intervjuerna kopplade till effektivitet, tillit och ledarskap. 

Utifrån våra utvalda teman för undersökningen utformades en intervjuguide av 

semistrukturerad art, då denna typ av intervjuguide gjorde att det var lättare att hålla sig till de 

utvalda temana för undersökningen samt för att frågorna skulle motsvara vårt syfte och vår 

problemformulering (intervjuguiden finns att läsa i sin helhet i bilaga 2). En semistrukturerad 

intervjuguide tillåter också intervjun att vara flexibel gällande frågornas ordningsföljd och 

öppnar upp för att intervjuaren ska kunna ställa följdfrågor, samt för att informanterna ska 

kunna använda sina egna ord och utveckla sina egna tankar kring de valda ämnesområdena 

för intervjun (Denscombe, 2009). Valet att inte använda sig av varken en strukturerad eller 

ostrukturerad intervjuguide var därför medvetet, då vi ville undvika givna svar samt att 

intervjun skulle flyta ut utanför de valda ämnesområdena, vilket är lätt hänt vid en 

ostrukturerad intervju där det inte finns en fast ram att förhålla sig till. 

Frågorna i intervjuguiden utformades dels utifrån variablerna effektivitet, tillit och ledarskap, 

samt med hjälp av den valda teorin kring ledarskap (karismatiskt, transformellt, 

situationsanpassat), men även kring de framtagna frågorna och svaren från den utdelade 

enkäten. Detta för att skapa ett samband i frågorna för att vi längre fram skulle kunna göra en 

jämförande analys av arbetsgruppens enkätsvar och arbetsledarens intervjusvar.  

Efter samtal med organisationen och de utvalda intervjupersonerna skickades ett mail ut där vi 

bekräftade tid för intervjuer och gav kort information kring intervjuernas upplägg, tiden vi 

behövde till vårt förfogande samt att vi tackade för deras visade intresse. Vi valde dock att 
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inte bifoga intervjuguiden, då vi inte ville att intervjupersonen skulle ha förberedda svar på 

frågorna. Detta också för att intervjun skulle bli mer som ett samtal och ett erfarenhetsutbyte 

kring de valda ämnesområdena. Alla dessa val gjordes i första hand för att informanterna 

skulle känna sig så bekväma som möjligt i intervjusituationen och för att minska deras 

eventuella nervositet. Valen gjordes även för att underlätta för informanterna att planera sitt 

arbete den dagen då intervjun genomfördes. Kvale (1997) menar att intervjuer kräver kunskap 

och intresse för det valda ämnesområdet, men även för det mänskliga samspel som sker under 

en intervju. Vi valde därför att utföra intervjuerna enskilt med varje ledare. Detta då vi inte 

ville riskera att de båda ledarna skulle bli påverkade av varandras närvaro, samt att deras svar 

inte skulle bli påverkade av vad den andra ledaren svarade. 

Vid intervjutillfällena gavs respondenterna en förklaring till varför ljudupptagningen var av 

vikt för oss i undersökningen och att denna möjliggjorde att deras svar kunde återges på ett 

korrekt sätt, samt underlätta för oss i bearbetningen av materialet. Att endast använda sig av 

det mänskliga minnet som forskningsinstrument är opålitligt då risken finns att svaren återges 

på ett felaktigt och förvrängt sätt, en fördel är därför att använda sig av ljudinspelning. En 

nackdel med att endast förlita sig på ljudinspelningen är dock att denna inte fångar upp den 

icke verbala kommunikationen och andra kontextuella faktorer, utan endast den verbala 

kommunikationen (Denscombe, 2009). För att fånga upp icke verbala kommunikationsformer 

såsom kroppsspråk och andra kontextuella faktorer valde vi därför även att föra anteckningar 

under intervjun. 

3.6 Metoddiskussion 

3.6.1 Etiska ställningstaganden 

Gällande de etiska ställningstaganden i denna undersökning utgick vi från de forskningsetiska 

reglerna kring att skaffa sig tillåtelse från de som medverkade i undersökningen, behandla den 

insamlade informationen konfidentiellt samt att skydda identiteterna av de som medverkade i 

undersökningen. Likväl övervägde vi vikten av att endast samla in den information som hade 

relevans för det specificerade syftet, förvara den insamlade informationen på ett säkert sätt, 

anonymisera den insamlade informationen och inte lagra den längre än det som var 

nödvändigt för undersökningen. En punkt vi valde att understryka var att den information som 

kom fram i intervjuerna respektive enkäterna inte kom att kunna härledas till den enskilde 

individen och att informationen endast skulle användas i studiesyfte. Detta för att respektera 

deltagarna, men även för att deltagarnas medverkan inte skulle påverka deras framtida 

arbetssituation på något vis (Denscombe, 2009). 

Frivilligheten att delta och att ha möjlighet att avbryta sin medverkan var en annan punkt vi 

valde att informera om, dels i instruktionen för enkäten, men även i den mailkorrespondens 

som skedde mellan organisationen och de som medverkade i intervjuerna. För att respektera 

organisationens önskan om att få vara anonym valde vi att inte hänvisa till den information 

som organisationen låtit oss ta del av, vilken presenteras i bakgrundstexten. 

3.6.2 Generaliserbarhet 

 Widerberg (2008:41) menar att generalisering är det som sker då påståenden och fakta 

frikopplas från individen och istället knyts till populationen. Hartman (2007:112) menar 

vidare att en generell teori är något som skall täcka alla kända fenomen inom det undersökta 

områdets verklighet. Eftersom vi endast undersökte en organisation i Västsverige samt två 

arbetsgrupper och två arbetsledare inom densamma gick vårt resultat inte att generalisera på 

andra organisationer i allmänhet eller andra arbetsgrupper och arbetsledare inom vår valda 

organisation. Vårt resultat samt våra analyser kunde däremot fungera som en vägledning för 
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organisationer inom det valda ämnesområdet samt vara ett material för den undersökta 

organisationen för att kunna få en ökad förståelse kring dess arbetsgrupper samt arbetsledare.  

3.6.3 Reliabilitet och validitet 

Då vår undersökning syftade till att studera ledarskapet, innefattar detta inte endast den 

individuella upplevelsen av hur denne ser på sitt ledarskap utan även på hur personalen ser på 

ledarskapet och hur de i sin tur uppfattar detta. Att både belysa arbetsledarens och personalens 

upplevda arbetssituation kopplat till de frågor som ställdes gjorde att undersökningen fick ett 

bredare perspektiv och därmed påverkades validiteten. Detta genom att det blev lättare att 

vara objektiv då en jämförelse mellan arbetsledaren och arbetsgruppens svar blev möjlig.  

Av de fem svarsalternativ vi valde att använda oss av i enkäterna funderade vi kring huruvida 

resultatet och analysen hade kunnat förstärkas om vi hade tagit bort svarsalternativet ibland i 

enkäten och istället endast hade valt att använda oss av de övriga fyra svarsalternativ. Detta då 

svarsalternativet ibland kan uppfattas som tvetydigt, då ordet dels kan få en negativ betydelse, 

men också en positiv betydelse beroende på individens tolkning, vilket försvårade för oss vid 

bearbetningen av materialet. Då risken fanns att vi skulle göra en feltolkning av individernas 

avsikt med svaret ibland, vilket därmed kunde ha påverkat validiteten på ett negativt sätt, 

valde vi att bortse från svarsalternativet ibland i analysen. 

När vi utformade enkäterna samt intervjuguiden utgick vi från den teori som hade relevans för 

undersökningen, detta för att skapa reliabilitet i de valda mätinstrumenten. Av personerna som 

omfattades av populationen till enkätundersökningen valde vi att inte omfatta 9st personer i 

vårt urval. Detta med anledning av deras arbetstider, vilket omöjliggjorde deras medverkan i 

undersökningen. Det fanns ingenting som tydde på att dessa 9st personer skulle ha 

representerat en annan åsikt än det faktiska urvalet och i sin tur skulle ha påverkat resultatet, 

då bortfallet från de två arbetsgrupperna endast var 3st personer. Det fanns heller ingenting 

som tydde på att bortfallet i arbetsgrupp B berodde på att det var arbetsledaren som vid det 

tillfället delade ut enkäterna. Detta då det inte finns någon större avvikelse i respondenternas 

svar.   

Vid de båda intervjutillfällena försökte vi vara så objektiva som möjligt, detta för att vi inte 

skulle göra en subjektiv tolkning av svaren och därmed riskera att förvrida de svar som gavs 

av respondenterna. Under intervjun med arbetsledare B hade denne ett önskemål om att 

genomföra intervjun utomhus på organisationens område. Vi tillgodosåg detta önskemål då vi 

ansåg att intervjun genom detta skulle få en mer informell framtoning. Till följd av detta val 

blev vi dock avbrutna ett antal gånger under intervjun, vilket kan ha påverkat respondentens 

svar något. 
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4. Resultat 
I de två arbetsgrupperna i organisationen arbetade 47st personer, varav 38st av dem 

omfattades av undersökningen. Vårt resultat byggde på de sammanlagt 35st inkomna 

enkätsvaren från arbetsgrupp A (18st) samt arbetsgrupp B (17st). I redovisningen av 

enkätsvaren valde vi att slå ihop och presentera svarsalternativen ganska ofta och mycket ofta 

eller alltid i en kategori som vi benämnde som ofta, samt att presentera svarsalternativen 

ganska sällan eller mycket sällan eller aldrig i en kategori vilken vi benämnde som sällan. I 

de cirkeldiagram som redovisade en sammanlagd bild över svaren på frågorna kring 

respektive variabel, valde vi även att benämna kategorin ofta som ett positivt värde, samt 

kategorin sällan som ett negativt värde. Därmed valde vi att bortse från svarsalternativet 

ibland i alla redovisade resultat, då detta tenderade att ge en oklar bild över vad som kunde 

uppfattas vara positivt eller negativt. Vi gjorde även valet att inte illustrera vissa frågor i ett 

cirkeldiagram, då svaren i dessa frågor inte gavs en rättvisande bild i denna form. 

Det vi menade var positivt i detta fall var det som tydde på en tillitsfull och effektiv grupp, 

samt att ett negativt värde i sin tur tydde på att nivån av tillit och effektivitet var lägre. 

Gällande variabeln ledarskap valde vi att inte benämna resultaten som positiva respektive 

negativa gällande dess svarsvärde, vilket berodde på att vi ansåg att en ledares beslut och 

handling var upp till betraktaren att avgöra och att dessa var kontextuellt betingade. Resultatet 

byggde även på det insamlade materialet från de två genomförda intervjuerna med de två 

arbetsledarna. Det material som lyftes fram från respektive intervju var det som var intressant 

att koppla till de två arbetsgruppernas svar på enkätfrågorna vi valde att belysa. Samtliga 

resultat vi presenterade var de som av oss ansågs vara mest relevanta för 

problemformuleringen och syftet med undersökningen. 

Enkätfrågorna med de fullständiga svaren från de båda arbetsgrupperna finns att läsa i sin 

helhet i bilaga 1, intervjuguiden finns att läsa i sin helhet i bilaga 2. 

4.1 Arbetsgrupp A 

4.1.1 Effektivitet 
 

 

Figur 3. Sammanlagt antal svar på frågorna kring variabeln effektivitet  

I arbetsgruppen var 252st svar möjliga genom att det fanns 14 frågor samt 18st personer i 

gruppen. I cirkeldiagrammet ovan anges hur arbetsgruppen svarade på frågorna gällande 

variabeln effektivitet. Sammanlagt ser vi att svarsalternativet som arbetsgruppen mest 

använde sig av tydde på en positiv tendens kring variabeln effektivitet i arbetsgruppen (se 

figur 3). 

Negativt värde

(50st)

Positivt värde

(124st)
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Figur 4. Hur ofta utnyttjar du den feedback du får av ledaren om effektivitet för att förbättra ditt sätt att 

arbeta? (enkätfråga 12) 

I figuren ovan kan vi se att det var övervägande individer i arbetsgruppen som svarade att de 

sällan utnyttjar den feedback ledaren ger dem om deras effektivitet för att förbättra sitt sätt att 

arbeta. Figuren visar att det var fåtalet i arbetsgruppen som ofta utnyttjar den feedback de får 

av ledaren om sin effektivitet för att förbättra sitt sätt att arbeta (se figur 4).  

 

Figur 5. Hur ofta kräver dina arbetsuppgifter ett kontinuerligt lärande (enkätfråga 14) 

I figuren ovan redovisas vad arbetsgruppen svarade i frågan hur ofta kräver dina 

arbetsuppgifter ett kontinuerligt lärande och övervägande personer svarade att deras 

arbetsuppgifter sällan kräver ett kontinuerligt lärande. Resterande del representerar de 

individer som ofta uppfattade att deras arbetsuppgifter kräver ett kontinuerligt lärande (se 

figur 5).  

4.1.2 Tillit 

 

 

Figur 6. Sammanlagt antal svar på frågorna kring variabeln tillit 

Kring variabeln tillit fanns 18 frågor, vilket gör att 324 svar var möjliga. I cirkeldiagrammet 

ovan anges hur arbetsgruppen svarade på frågorna gällande variabeln. Sammanlagt kan vi se 

att svarsalternativet som arbetsgruppen mest använde sig av visade en positiv tendens kring 

tillit i arbetsgruppen (se figur 6). 
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Figur 7. Kan du rådfråga dina arbetskamrater om dina arbetsuppgifter? (enkätfråga 18) 

Ovan visar figuren hur arbetsgruppen svarade gällande frågan kan du rådfråga dina 

arbetskamrater om dina arbetsuppgifter. Det övervägande antalet personer svarade att de ofta 

upplever att de kunde göra detta. Fåtalet svarade att de sällan upplevde att de kunde göra detta 

(se figur 7). 

I frågan gällande hur ofta är du nöjd med att upprätthålla ett gott förhållande till dina 

arbetskamrater (enkätfråga 20) svarade övervägande medarbetare (13st) att de ofta var nöjda 

med detta. Svarsalternativet sällan angavs inte som svar av någon medarbetare i 

arbetsgruppen, vilket gjorde att tendensen gällande frågan var positiv. 

I frågan om du behöver är din närmaste chef då villig att lyssna på problem som rör ditt 

arbete (enkätfråga 25) angav inte någon svarsalternativet sällan och övervägande medarbetare 

(13st) valde svarsalternativet ofta. Detta visade på en positiv tendens i arbetsgruppen gällande 

frågan.  

4.1.3 Ledarskap 

 

 

Figur 8. Sammanlagt antal svar på frågorna kring variabeln ledarskap 

I cirkeldiagrammet ovan redovisas det sammanlagda värdet för variabeln ledarskap, vilket 

motsvarade 21 frågor och gör att 378 svar var möjliga. Ovan anges hur arbetsgruppen svarade 

på frågorna gällande variabeln ledarskap. Sammanlagt kan vi se att det inte var någon större 

skillnad på det positiva värdet och det negativa värdet, vilket visade på att arbetsgruppen 

endast i liten utsträckning hade en positiv tendens gällande variabeln ledarskap (se figur 8).  
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Figur 9. Hur ofta måste du utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda?(fråga 46) 

Figuren ovan visas hur arbetsgruppen svarade i frågan hur ofta måste du utföra saker du 

tycker borde göras annorlunda. Presenterat i cirkeldiagrammet ser vi att övervägande 

personer svarade att de sällan upplever detta. Svarsalternativet ofta valdes endast av några 

personer i arbetsgruppen (se figur 9). 

 

Figur 10. Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt? (fråga 52) 

På frågan uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt
 
valde 

övervägande medarbetare i arbetsgruppen svarsalternativet sällan. Alternativet ofta valdes av 

färre medarbetare, dessa upplevde att deras ledare uppmuntrar dem till att säga ifrån då de har 

en annan åsikt (se figur 10). 

4.2 Arbetsledare A 

4.2.1 Effektivitet, tillit och ledarskap 

Utefter variabeln effektivitet ställdes några olika frågor till arbetsledaren, bland annat hur 

denne utnyttjar sin personals kompetens för att på så sätt skapa effektivitet i arbetsgruppen, 

samt hur ledaren ger feedback på gruppens effektivitet. Arbetsledaren berättade att det i 

arbetsgruppen tillämpades arbetsrotation för att undvika förslitningar och arbetsskador, så 

länge arbetet utfördes enligt de säkerhetsföreskrifter som fanns. Dock menade ledaren att 

arbetsrotation medförde att rätt man inte alltid kom på rätt plats och detta var en ständig 

balansgång. Gällande hur ledaren gav gruppen feedback på sin effektivitet gav ledaren 

feedback både personligen till individerna men också till hela arbetsgruppen. Ledaren ansåg 

att det var av vikt att först och främst försöka få dem att förstå vad denne menar, därefter ges 

återkoppling på hur detta har genomförts samt på vilket sätt det har utförts. Slutligen sker en 

kontinuerlig uppföljning så att ingenting rinner ut i sanden. Ledaren menade vidare att det 

oftast är muntligen denne kan påverka och ge feedback kring gruppen och individens 

effektivitet och uttrycket detta genom att säga: ”ja, något annat kan jag ju inte göra…jag kan 

ju inte ge dem en hundring mer i näven om man säger så?”.  

På frågorna som ställdes kring tillit var ledarens sammanlagda uppfattning att tillit bygger på 

öppenhet samt tillgänglighet och att alla i arbetsgruppen behandlas lika av ledaren. Vidare 

lyfte denne fram att det historiskt sett fanns så kallade osynliga väggar och grupperingar i 
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arbetsgruppen. Detta är en problematik som ledaren försöker lösa upp, bland annat med hjälp 

av arbetsrotation, då ledaren ansåger att detta ger individerna inblick i varandras arbeten och 

gör att de får insikt i andras problem, vilket som ledaren uttryckte sig: ”är den enda 

lösningen”. Skulle någon svårighet ändå uppstå försöker ledaren ta tag i detta direkt och om 

denna svårighet berör två medarbetare ordnar ledaren ett möte för dem att prata med varandra 

när ledaren är närvarande och vid detta möte fungerar ledaren som ett stöd. Anledningen till 

detta var att som ledaren uttrycket sig: 

”då får de konfrontera varandra och de får säga vad problemet är och så får jag 

sitta bredvid och lyssna, för att som en tredje part lyssna på vad de har säga det 

orkar jag inte med… har de problem får de lösa det själva faktiskt… ” 

I frågorna som ställdes kring ledarskap beskrev arbetsledaren sig själv i sin roll som en lugn 

och eftertänksam ledare med ett jämt humör. Vidare ansåg ledaren att det är viktigt att lyssna 

in sin personal och ansåg sig ha en mer övervakande roll och låter gruppen vara mer 

självgående och ingriper endast när så krävs. När det gäller konflikter hanterar ledaren detta 

genom att ta tag i problemet så fort det kommer i dennes vetskap och talar med de berörda 

parterna enskilt. Därefter sitter ledaren med som ett stöd och de berörda parterna får 

tillsammans lösa konflikten i samråd med sin arbetsledare. 

Vidare löpte en diskussion kring hur ledaren får anpassa sitt ledarskap efter de situationer som 

uppstår i arbetets vardag. Bland annat berättade ledaren att denne ibland får åsidosätta sina 

personliga åsikter för att tillgodose gruppens önskemål. Detta var dock ingenting som ledaren 

ansåg vara ett problem, så länge det inte innebar en säkerhetsrisk och ledaren uttryckte detta 

genom att säga ”så länge de är nöjda så är jag nöjd”. Ledaren ansåg fortsättningsvis att 

denne i sitt ledarskap både får anpassa sig efter individernas förmåga i arbetsgruppen, samt 

efter dagssituationen i produktionen, då ledaren ibland får gå in och peta och styra arbetet 

medan andra gånger när arbetet flyter på kan ledaren ägna sig åt andra arbetsuppgifter. 

Ledaren berättade också att denne är villig att anpassa sitt ledarskap efter individerna i 

gruppens behov och förutsättningar till hundra procent, då vissa individer behöver mer 

bekräftelse i sitt arbete än andra. 

4.3 Arbetsgrupp B 

4.3.1 Effektivitet 
 

 

Figur 11. Sammanlagt antal svar på frågorna kring variabeln effektivitet 

I arbetsgruppen var 238st svar möjliga genom att det fanns 14 frågor samt 17st personer i 

gruppen. I cirkeldiagrammet ovan anges hur arbetsgruppen svarade på frågorna gällande 

variabeln effektivitet. Sammanlagt kan vi se att svarsalternativet som arbetsgruppen använde 

sig mest frekvent av var svarsalternativet ofta. Detta tydde på en positiv tendens i 

arbetsgruppen (se figur 11). 
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Figur 12. Hur ofta utnyttjar du den feedback du får av ledaren om effektivitet för att förbättra ditt sätt 

att arbeta? (enkätfråga 12) 

I figuren ovan anges att fler personer i arbetsgruppen svarade att de sällan utnyttjar den 

feedback ledaren ger dem om deras effektivitet för att förbättra sitt sätt att arbeta, än de 

personer som angav svarsalternativet ofta. Inget av de båda alternativen utmärkte sig (se figur 

12).  

 

Figur 13. Hur ofta kräver dina arbetsuppgifter ett kontinuerligt lärande? (enkätfråga 14) 

I figuren ovan anges hur arbetsgruppen svarade gällande frågan hur ofta kräver dina 

arbetsuppgifter ett kontinuerligt lärande. Övervägande personer svarade att deras 

arbetsuppgifter ofta kräver ett kontinuerligt lärande. Resterande del i cirkeldiagrammet 

representerar de individer som sällan upplever att deras arbetsuppgifter kräver ett 

kontinuerligt lärande (se figur 13). 

4.3.2 Tillit 
 

 

Figur 14. Sammanlagt antal svar på frågorna kring variabeln tillit 

Kring variabeln tillit fanns 18 frågor, vilket gör att 306 svar var möjliga. I cirkeldiagrammet 

ovan anges hur arbetsgruppen svarade på frågorna gällande variabeln. Sammanlagt kunde vi 

se att svarsalternativen som arbetsgruppen mest använde sig av var svarsalternativet ofta, 

vilket visar en positiv tendens kring tilliten i arbetsgruppen (se figur 14). 

I frågan som ställdes gällande kan du rådfråga dina arbetskamrater om dina arbetsuppgifter 

(enkätfråga 18) svarade de flesta personerna i arbetsgruppen att de ofta upplever att de kan 
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göra detta. Därmed var det inte någon i arbetsgruppen som valde att använda svarsalternativen 

sällan.  

Gällande frågan hur ofta är du nöjd med att upprätthålla ett gott förhållande till dina 

arbetskamrater (enkätfråga 20) svarade samtliga medarbetare att de ofta är nöjda med detta. 

Därmed var det inte någon i arbetsgruppen som valde svarsalternativet sällan. 

En annan fråga som ställdes gällande variabeln tillit var om du behöver är din närmaste chef 

då villig att lyssna på problem som rör ditt arbete (enkätfråga 25). Av personerna i 

arbetsgruppen valde inte någon svarsalternativet sällan och därmed valde övervägande 

medarbetare istället svarsalternativet ofta. 

4.3.3 Ledarskap 
 

 

Figur 15. Sammanlagt antal svar på frågorna kring variabeln ledarskap 

Av variabeln ledarskap fanns det 21 frågor, vilket gör att 357 svar var möjliga. I 

cirkeldiagrammet ovan anges hur arbetsgruppen svarade på frågorna gällande variabeln. Ovan 

kan ses att svarsalternativen som användes mest frekvent i arbetsgruppen visade en positiv 

tendens kring ledarskapet i arbetsgruppen (se figur 15). 

 

Figur 16. Hur ofta måste du utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda?(enkätfråga 46) 

Cirkeldiagrammet ovan visar hur arbetsgruppen svarade i frågan hur ofta måste du utföra 

saker du tycker borde göras annorlunda. I figuren redovisas att övervägande i arbetsgruppen 

svarade att de sällan upplever detta. Svarsalternativet ofta valdes endast av ett fåtal (se figur 

16).  
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Figur 17. Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt?(enkätfråga 52) 

På frågan uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt svarade 

övervägande andelen medarbetare att de sällan upplever detta. Svarsalternativen ofta valdes 

bara av några medarbetare i arbetsgruppen (se figur 17). 

4.4 Arbetsledare B 

4.4.1 Effektivitet, tillit och ledarskap 

I intervjun med arbetsledaren valde vi till en början att ställa en rad frågor kring effektivitet. 

Dennes uppfattning var att feedback i allmänhet kring variabeln effektivitet alltid kan bli 

bättre, men menade att det är en självklarhet att personalen får höra att de utför något positivt 

men också i vissa fall något negativt i arbetet. Ledaren menade att det är viktigt att 

feedbacken går till rätt personer, därför försöker arbetsledaren alltid, när så är möjligt, ge 

feedback personligen då denne ansåg att de endast är de personer det gäller som har med 

denna respons att göra. Gällande hur ledaren får sin personal att ta till sig och använda sig av 

den feedback denne ger dem om deras effektivitet delade arbetsledaren med sig av sin filosofi 

att ’’glada människor gör ett bra jobb…’’, vilket ledaren menade gör att medarbetarna har 

lättare att använda sig av feedbacken kring effektivitet som denne ger dem. Vidare menade 

ledaren att om en individ i gruppen önskar utbildning i ett nytt arbetsmoment, ser ledaren till 

att uppfylla denna önskan genom att denne uttrycker att ”det faller sig rätt naturligt på 

avdelningen om vem som gör vad, men självklart ska personerna kunna allt”. Ledaren 

menade att utbildning av en individ både gynnar det individuella intresset men även gynnar 

det kollektiva intresset då kompetensen i gruppen ökar.  

Gällande faktorn tillit ansåg ledaren att det är av vikt att inte endast känna till hur duktiga de 

är i vissa arbetsmoment utan också att lära känna sin personals privata intressen. Denne 

menade att det är detta intresse för individen som bygger tillit dem emellan och att detta på så 

vis kan skapa den glada arbetaren. Om en medarbetare är upprörd och söker sig till sin ledare 

för att reda ut problematiken kan arbetsledaren efter att personen fått säga sitt ställa en fråga 

av mer privat karaktär till medarbetaren såsom ”hur går det med golfen och då helt plötsligt 

åker mungiporna upp”. Vidare lyfte ledaren fram att det är viktigt att ge stöd till sina 

medarbetare, bland annat genom att stödja och hjälpa sin personal att få ihop familjelivet med 

arbetslivet. En annan punkt som ledaren lyfte fram för att bygga tillit var att exempelvis alltid 

försöka vara tillgänglig genom att ha dörren öppen, samt att varje dag ta en kopp kaffe med de 

olika skiftlagen för att hinna samtala såväl formellt som informellt. Ledaren uttryckte detta 

genom att säga: 

”jag tror att de får mer förtroende om jag gör så, dörren är ju alltid öppen och 

om den är stängd knackar de ju på ändå, men ja… ibland måste jag ju stänga 

dörren ” 

Arbetsledaren beskrev sig själv i sin roll som positiv och familjekär, vilket denne tror 

avspeglar sig på hela avdelningen. När vi frågade hur ledaren tror att arbetsgruppen i sin tur 
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uppfattar dennes ledarskap nämnde ledaren att denne tror att deras uppfattningar 

överensstämmer med arbetsledarens, samt sade att: 

”Jag tror rätt bra, jag ger rätt mycket och försöker vara positiv. Det här svåra 

samtalet det är inte ofta jag har haft det, men när det väl dyker upp så får man ju 

ha dem. Jag menar att de har mycket frihet under ansvar när de jobbar, sen säger 

jag att de ska göra en sak så är det inte hugget i sten… för kommer de på ett 

smidigare sätt så får de göra det ” 

Vi frågade också kring hur viktigt det är för ledaren att medarbetarna har samma normer och 

värderingar som denne i arbetet. Svaret som gavs var att denne inte anser att detta var ett krav 

som kunde ställas på medarbetarna, då arbetsledaren har en större insyn i hur organisationen 

fungerar i landet och i Europa och därmed har en annan förförståelse för arbetet än sina 

medarbetare. Vi frågade också kring hur de anställda delar med sig av sina kunskaper till 

ledaren. Ledaren svarar genom att säga: 

”till mig delar de inte med sig av sina kunskaper på så sätt, men visst det är ju 

upp till koordinatorn och avdelningen att lära upp de som är nya och i det stora 

hela utbilda varandra” 

Vidare lyfte ledaren fram gällande frågan om denne anser sig ta personliga risker för att 

tillgodose gruppens önskemål att arbetsledaren gör detta i viss mån, då det som gynnar 

operatörerna på golvet även gynnar ledaren och organisationen i slutänden. Arbetsledaren 

menade att om denne ställer upp för sin personal till 110 procent förväntar denne sig att de i 

gengäld ställer upp till 80 procent och för att skapa detta menar ledaren att motivation i form 

av ett närvarande ledarskap där arbetsledaren anpassar sig efter individens förutsättningar 

krävs. Om någon annan skulle ha synpunkter på arbetet som utförs på avdelningen står alltid 

ledaren på medarbetarnas sida och utåt sett håller de alltid ihop. Gällande diskussionen som 

löpte kring hur ledaren får anpassa sitt ledarskap efter arbetsgruppen och individen berättade 

ledaren att ett verktyg denne använder sig av är humor och som ledaren själv säger ” ibland 

kan jag ha en väldigt rå humor…”. 
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5. Analys 
Här nedan kommer vi att analysera det sammanställda resultatet med utgångspunkt från den 

valda teorin, samt med stöd av vår framtagna analysmodell. Tidigare i uppsatsen har vi valt att 

strukturera vårt material utefter de tre variablerna effektivitet, tillit och ledarskap. Då vi i 

analysen har för avsikt att utgå från vår framtagna analysmodell kommer vi ha som 

utgångspunkt att utgå från variabeln ledarskap, då vi menar att ledarskapet är det som 

påverkar både variabeln tillit och variabeln effektivitet. 

5.1 Analys avdelning A 

5.1.1 Ledarskap och effektivitet 

En av variablerna som vi valde att fokusera på i vår undersökning var effektivitet och hur 

denna kan stärkas genom olika ledarskapsfaktorer. I de sammanlagt antal svar vi fick kring 

variabeln effektivitet kunde vi se att arbetsgruppens svar visade en relativt positiv tendens 

gällande dessa frågor. 

Kring variabeln menar Robbins and Judge (2010) att individer tenderar att stötta andra 

individer med expertis, vilket leder till en högre grad av effektivitet i arbetsgruppen. Yukl 

(2010) menar att ett sätt att mäta ledarens effektivitet är att undersöka hur de anställdas attityd 

om sin ledare ser ut, exempelvis om de anställda litar på och känner tillit till ledaren. Av 

svaren vi redovisade i resultatet kring variabeln effektivitet uppmärksammade vi att 

arbetsgruppens bild och ledarens bild inte var helt kompatibla med varandra gällande denna 

variabel. Bland annat i frågan som handlade om hur ofta personalen utnyttjar den feedback 

som ledaren gav dem om effektivitet för att förbättra sitt sätt att arbeta svarade övervägande 

del av arbetsgruppen att de sällan gör detta. Arbetsledaren berättade i intervjun att denne 

ansåg sig ge arbetsgruppen feedback på ett bra sätt, då denne menade att kontinuerlig 

uppföljning av detta sker. Medarbetarna som svarade att de sällan använde sig av den 

feedback ledaren gav dem kan ha en förklaring i att de flesta har arbetat där längre än sin 

arbetsledare och därmed ansåg sig ha en högre grad av expertis och genom det tenderade att 

lyssna mer till sina medarbetares råd, än till sin ledares feedback. Därmed kan deras svar 

också ha att göra med deras attityd gentemot ledaren. De i arbetsgruppen som ändå angivit ett 

positivt svar ansåg vi kan ha berott på att ledaren hade en form av expertis som övriga i 

arbetsgruppen inte hade, vilket i sin tur kanske gjorde att de värdesatte ledarens feedback och 

därmed utnyttjar densamma.  

En analys vi gjorde av detta var att det kan vara viktigt för ledaren att få arbetsgruppen att 

förstå vikten av den feedback arbetsledaren ger dem, för att individerna i gruppen ska kunna 

utvecklas och kunna prestera på för dem bästa sätt, vilket gynnar effektiviteten i hela 

arbetsgruppen. För att få arbetsgruppen att utnyttja den feedback ledaren ger dem och 

därigenom kunna stärka effektiviteten i arbetsgruppen, menade vi att det krävs det att det 

finns en gemensam förståelse över vad begreppet feedback innebär. Vi menade att om denna 

gemensamma förståelse finns skapas en godare förutsättningar för att individerna ska kunna ta 

till sig den feedback som ges.   

Vidare gällande variabeln effektivitet menar Jacobsen och Thorsvik (2008) att det krävs olika 

typer av ledarskap för att resultatet ska kunna bli effektivt. Exempelvis tar de upp att det i 

ledarskapet är viktigt att vara uppmärksam på de faktorer som påverkar de anställda i vissa 

situationer, för att därefter kunna anpassa sig efter individerna i arbetsgruppen. Avolio et. al 

(2005) menar att individens upplevelse av hur denne klarar av att utföra en uppgift påverkar 

effektiviteten i utförandet av uppgiften. I undersökningen gällande variabeln effektivitet 

ställdes bland annat en fråga om hur ofta de anställdas arbetsuppgifter krävde ett kontinuerligt 
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lärande. Ungefär hälften av arbetsgruppen svarade att arbetsuppgifterna sällan gör det, medan 

övriga i arbetsgruppen svarade att arbetsuppgifterna ofta kräver det. En analys vi gjorde av 

detta var att om arbetsledaren anpassar lärandekraven efter individens förutsättningar för 

lärande på så vis kan motivera de anställda till utveckling och lärande. Vi menade att vissa 

anställda har lättare för att lära sig flera nya arbetsuppgifter samtidigt, medan andra istället 

kan vara mer effektiva i sitt lärande om de får lära sig en uppgift i taget, exempelvis genom 

specialisering av ett arbetsmoment. Arbetsledaren beskrev sig själv som en ledare som 

anpassar sig efter sin arbetsgrupp och efter den rådande situationen. Arbetsledaren menade 

också att det finns vissa begränsningar i arbetsuppgifterna på avdelningen. Med hänsyn till 

hur arbetsgruppen svarade och vad arbetsledaren sa gjorde vi en analys om att arbetsledaren 

kan uppmärksamma de faktorer som kan påverka dennes anställda i denna situation och 

därmed fungera detta på ett bra sätt på avdelningen, vilket vi ansåg tyder på att arbetsgruppen 

fungerar effektivt.  

5.1.2 Ledarskap och tillit 

En annan variabel som vi valde att fokusera på i vår undersökning var tillit och hur denna kan 

stärkas genom olika ledarskapsfaktorer. I de sammanlagt antal svar vi fick kring variabeln 

tillit kunde vi se att arbetsgruppen visade en positiv tendens gällande dessa frågor. 

Yukl (2010) menar att för att en grupp ska fungera krävs det att individerna i arbetsgruppen 

identifierar sig med arbetsgruppen och värderar sitt medlemskap i denna, samt stödjer och 

motiverar gruppens handlingar. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att tillit inte enbart 

handlar om att handla målmedvetet utifrån sina egna intressen, utan istället tar hänsyn till hur 

dennes handlingar påverkar andras intressen och behov. De delar upp begreppet tillit i fem 

dimensioner vilka fyra av dem är kompetens, konsistens, lojalitet och öppenhet. En av 

frågorna kring tilliten i arbetsgruppen handlade om individerna i arbetsgruppen kunde 

rådfråga sina arbetskamrater om sina arbetsuppgifter. De flesta i gruppen angav svaret att de 

ofta kan göra detta. Till denna fråga kunde vi koppla två av dimensionerna i tillit, vilka var 

kompetens och konsistens. Detta genom att kompetens innebär att de kunskaper och 

färdigheter en person innehar lever upp till de förväntningar som finns på denne. Eftersom det 

i arbetsgruppen fanns en övervägande andel medarbetare med gedigen erfarenhet inom 

organisationen och det därmed fanns kompetens och konsistens i arbetsutförandet menar vi att 

detta kan vara en av anledningarna till att individerna valde att rådfråga sina arbetskamrater. 

Detta genom att de värdesatte varandras kompetens, vilket vi menade tydde på att det fanns en 

tendens till att de lyssnade till sina medarbetares råd. 

I frågan som ställdes om individerna i arbetsgruppen var nöjda med sin förmåga att 

upprätthålla ett gott förhållande till sina arbetskamrater svarade nästa alla att de var nöjda med 

det, vilket gjorde att vi kunde koppla denna fråga till de två andra dimensionerna i tillit, vilka 

var lojalitet och öppenhet. Detta menade vi tillsammans med frågan ovan tydde på att de hade 

en hög tilltro om sin egen förmåga att upprätthålla detta förhållande, men även att det tydde 

på att det fanns en god tillit i arbetsgruppen. Vi ansåg också att ledaren genom att stödja 

individerna i arbetsgruppen gjorde att de kunde prestera enligt sin egen tilltro om sin förmåga. 

Eftersom individernas tilltro till sin egen förmåga verkade stämma överens med deras 

handlingar, tolkade vi det som att de hade en god självinsikt i arbetssituationen. Detta menade 

vi i sin tur kan leda till att stärka gruppens effektivitet, då individerna i gruppen arbetar på det 

”effektivaste” sättet när denna medvetenhet finns. En analys vi gjorde var att även stödet från 

medarbetarna kan påverka tilliten, då öppenheten i gruppen genom att individerna känner att 

de kan rådfråga sina arbetskamrater om sina arbetsuppgifter, gör att de alltid kan fungera 

effektivt trots att arbetsledaren kanske inte alltid är tillgänglig, då de istället kan vända sig till 

sina arbetskamrater för att få stödet som ledaren annars hade gett.  
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Något annat som vi ansåg påverkar tilliten i en arbetsgrupp är mognadsnivån och i den 

undersökta arbetsgruppen menade vi att arbetsgruppen var kompetent och villig. Enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2008) innebär en arbetsgrupp som är kompetent och villig att 

arbetsgruppen är mer självständig och föredrar en ledare av en mer delegerande samt svagt 

stödjande karaktär, vilket är något som kännetecknar det situationsanpassade ledarskapet. 

Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att detta ledarskap även tar tillvara på gruppens 

mognad och kompetens och anser detta vara väsentligt att fånga upp inom organisationen. 

Arbetsledaren lyfte fram i intervjun att denne hade en mer övervakande roll samt att denne 

låter gruppen vara mer självgående. Detta svar stämde väl överens med hur arbetsgruppen 

svarade i tillitsfrågan ”om du behöver är din närmaste chef då villig att lyssna på problem 

som rör ditt arbete”, då övervägande medarbetare svarade att de ofta upplevde detta. Detta 

menade vi visade tendenser på att arbetsledaren hade en stödjande roll då individerna i 

arbetsgruppen behövde det. Detta i sin tur tydde på att arbetsledaren lyssnade in sin personal 

och därigenom använde sig av ett situationsanpassat ledarskap. Detta ansåg vi då ledaren själv 

nämnde att denne ansåg sig vara tillgänglig, öppen och villig att anpassa sig efter individernas 

förutsättningar till hundra procent. Om arbetsledaren låter gruppen vara självgående och har 

en stödjande roll när så krävs, menade vi att ledaren genom sitt handlande dels visade att 

denne hade ett stort förtroende för sin arbetsgrupp och dess kompetens, men också att 

arbetsledaren genom detta visade att denne hade tillit till sin arbetsgrupp. Om arbetsgruppen 

upplevde detta förtroende från arbetsledaren, tolkade vi det som att individerna var mer 

benägna att visa sina svagheter genom att våga ta upp problem som rör arbetet med sin 

arbetsledare, då de känner tillit tillbaka. En analys vi gjorde av detta var att förtroende kan 

vara en faktor som stärker tilliten i arbetsgruppen.  

Robbins och Judge (2010) menar att ett karismatiskt ledarskap kännetecknas av att ledaren 

bland annat är villig att ta personliga risker för att nå en vision samt att denne tar hänsyn till 

individernas behov. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att denna typ av ledarskap 

kännetecknas av att denna försöker främja de kollektiva intressen som finns i organisationen 

och uppmanar personalen till egenlett arbete, samt att de lägger vikt vid personalens 

kreativitet. En av frågorna som ställdes i enkäten var om individerna i arbetsgruppen måste 

utföra arbetsuppgifter de tycker borde göras annorlunda och till största del angav gruppen att 

de sällan upplever detta. Detta tolkade vi som att arbetsgruppen i och med att de inte måste 

utföra saker de tycker skulle göras annorlunda istället kan utföra sina arbetsuppgifter på det 

sätt de själva önskar. Detta menade vi blev möjligt genom det självständiga arbetsklimat 

arbetsledaren tillät (arbetsledaren uttryckte dock att detta endast var tillåtet så länge det inte 

utgjorde en säkerhetsrisk). Genom att ledaren uttryckte att denne var nöjd om arbetsgruppen 

var nöjd ansåg vi att denne visade att den var villig att ta personliga risker för att tillgodose 

arbetsgruppen önskan genom att låta dem arbeta självständigt. Detta ansåg vi tydde på att 

ledaren hade en god tillit till arbetsgruppen. Därmed, genom att arbetsledaren tillgodosåg 

gruppens önskan och värdesatte deras kompetens genom att låta dem arbete självständigt, 

gjorde vi analysen att det var just detta som kan vara en faktor vilken stärker tilliten. 

Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att det är en förutsättning att förstå varandras 

intentioner för att tillit ska kunna uppstå. Yukl (2010) menar i sin tur att för att en grupp ska 

kunna fungera krävs att det finns ömsesidig tillit mellan ledaren och gruppen. I arbetsgruppen 

ställdes frågan om deras arbetsledare uppmuntrade dem att säga ifrån om de har en annan 

åsikt, varpå de flesta av dem svarade att det sällan sker. Arbetsledaren nämnde i intervjun att 

denne ansåg att tillit bygger på öppenhet, tillgänglighet samt att alla i arbetsgruppen 

behandlas lika. Vi menade att detta tydde på att det i viss grad inte råder full tillit mellan 

arbetsledaren och arbetsgruppen, då merparten svarade att de inte blir uppmuntrade att 

uttrycka om de har en annan åsikt. Detta stämde bara delvis överens med arbetsledaren bild av 
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att alla behandlas lika, då ett antal personer ansåg att de blev uppmuntrade till detta. Vi ansåg 

dock inte att detta berodde på att arbetsledaren i allmänhet behandlade personerna i 

arbetsgruppen på olika sätt, utan snarare att det kunde bero på att just dessa individer inte 

förstått arbetsledarens intentioner. En analys vi gjorde om arbetsgruppens svar gällande 

uppmuntran från arbetsledaren och att svaren till viss del tydde på att de inte förstod 

arbetsledarens intentioner, menade vi kan ha påverkats av ledarens sätt att kommunicera sitt 

budskap och nå fram med detta budskap, samt att om denna kommunikation öppnar upp och 

uppmuntrar alla att delta i samtalet. Om arbetsledaren lyckas med detta menade vi att det kan 

vara en faktor som stärker tilliten i arbetsgruppen.  

5.2 Analys avdelning B 

5.2.1 Ledarskap och effektivitet 

En av variablerna som vi valde att fokusera på i vår undersökning var effektivitet och hur 

denna kunde stärkas genom olika ledarskapsfaktorer. I de sammanlagt antal svar vi fick kring 

variabeln effektivitet kunde vi se att arbetsgruppen visade en positiv tendens gällande dessa 

frågor. 

Robbins och Judge (2010) menar att ledaren i det karismatiska ledarskapet använder sig av 

sitt eget beteende för att få de underställda att imitera detta beteende. Kaufmann och 

Kaufmann (2010) menar att arbetstillfredsställelsen och arbetsprestationerna ökar i 

organisationer ledda av en karismatisk ledartyp, men också att identifikationsbaserad tillit tar 

sin grund i hur ledaren och arbetsgruppen förstår varandras intentioner och värdesätter 

varandras önskemål. En fråga som ställdes var bland annat om individerna i arbetsgruppen 

utnyttjar den feedback de får av ledaren om effektivitet för att förbättra sitt sätt att arbeta. 

Inget av de olika svarsalternativen utmärkte sig då ungefär lika många från arbetsgruppen 

angav svaret sällan som svaret ofta. Arbetsledaren i sin tur menade att denne använder sig av 

filosofin att ”glada människor gör ett bra jobb” och att detta gjorde det lättare för denne att få 

sin personal att använda sig av den feedback som ges. Arbetsledaren försökte aktivt använda 

sig av denna filosofi genom att försöka skapa en god relation till sin personal genom att få 

dem att lyssna och ta till sig det som sades samt att alltid försöka ha en positiv inställning. Vi 

ansåg att arbetsledaren genom sin positiva inställning till arbetet och arbetsgruppen 

inspirerade arbetsgruppen att bete sig på ett liknande sätt samt bidrog till en ökad 

arbetstillfredsställelse. Detta bland annat genom att göra feedbacken mer lättsam genom att 

förmedla denna mer informellt, exempelvis genom som ledaren själv beskrev det, över en 

kopp kaffe, vilket vi ansåg kan vara ett bra sätt. Dock kan detta också vara en förklaring till 

varför vissa svarade att de inte utnyttjar den feedback som ges av ledaren, då informell 

feedback kanske inte togs på lika stort allvar som formell feedback. Vi gjorde därför analysen 

om att det kan vara viktigt för ledaren att se till att individerna i arbetsgruppen verkligen 

förstår dennes intentioner med sin feedback om effektivitet för att de ska kunna utnyttja den 

för att förbättra sitt sätt att arbeta. 

I det transformella ledarskapet inspirerar och motiverar ledaren de anställda till att se till det 

kollektiva intresset, det vill säga arbetsgruppen behov. Ledaren ser också till organisationens 

bästa, utan att frångå individens behov av utveckling (Robbins och Judge, 2010). Denna typ 

av ledarskap är av Yukl (2010) ansett att vara ett effektivt ledarskap i alla miljöer och 

kulturer. Gällande variabeln effektivitet ställde vi en fråga kring hur ofta de anställdas 

arbetsuppgifter kräver ett kontinuerligt lärande. Arbetsgruppen svarade att de ofta upplever att 

arbetet kräver detta. Detta kunde ha att göra med att arbetet på avdelning till stor del är 

föränderligt. Ledaren nämnde i intervjun att om en individ i gruppen önskar utbildning i ett 

nytt arbetsmoment ser ledaren till att uppfylla dennes önskan om detta. Därmed ansåg vi att 
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svaren mellan arbetsgruppen och arbetsledaren i frågan överensstämde och ledaren menade 

vidare att utbildning av en individ inte enbart gynnar det individuella intresset utan även det 

kollektiva intresset då kompetensen i gruppen ökar.  

Vi tolkade detta som att arbetsledaren uppmuntrade arbetsgruppen till att utveckla sina 

kompetenser och färdigheter, men att arbetsledaren också ställde ett krav på sina anställda om 

ett kontinuerligt lärande. Detta ansåg vi kunde vara en förklaring till varför arbetsgruppen och 

ledarens uppfattning överensstämde, då vi ansåg att uppmuntran tillsammans med någon form 

av krav ger en positiv utgång. Detta då vi menade att om arbetsledaren uppmuntrar de 

anställda att utveckla sina färdigheter och kompetenser, ger detta ett mer effektiviserat arbete 

såväl individuellt som kollektivt och ger också ett ökat välbefinnande för hela arbetsgruppen.  

Enligt Robbins och Judge (2010) kännetecknas det transformella ledarskapet av att ledaren 

uppmanar till kreativitet och innovation. Avolio et. al (2005) menar att attityderna kring 

ledarskapet påverkar effektiviteten på en arbetsplats, både den individuella upplevelsen av 

effektivitet, men även gruppens gemensamma uppfattning om sin effektivitet. Den kollektiva 

effektiviteten handlar i sin tur om gruppens tro och uppfattning kring hur de tillsammans 

klarar av att utföra uppgifter. En av frågorna vi ställde handlade om hur ofta gruppen 

upplevde att de måste utföra arbetsuppgifter som de tyckte borde göras annorlunda, varpå de 

flesta svarade att de sällan måste göra det. Detta stämde bra överens med ledarens uppfattning 

då denne menade att de anställda har mycket frihet under ansvar, samt att om de kommer på 

ett bättre sätt att utföra en arbetsuppgift än vad ledaren först föreslagit, är detta något som 

ledaren uppmuntrar till att göra. Detta menade vi tydde på att arbetsledarens genom sitt sätt att 

uttrycka sig uppmanade till kreativitet och innovation i utförandet av arbetsuppgifterna. Vi 

kopplade också arbetsgruppens svar till den kollektiva effektiviteten. Då arbetsgruppen till 

största del svarade att de sällan utför saker de tycker skulle göras annorlunda, tolkade vi som 

att de arbetsuppgifter de utför sker på ett för dem acceptabelt sätt, samt att deras svar tydde på 

att de finns en samsyn och tro på genomförandet av uppgifterna. Detta kunde också tyda på att 

det finns ett gott samarbete mellan de olika skiftlagen på avdelningen, då det inte enbart finns 

tillit till varandra i skiftlagen utan även till övriga skiftlag på avdelningen. Vi menade att den 

kollektiva effektiviteten och den gemensamma uppfattningen kring utförandet av 

arbetsuppgifterna var det som kan stärka effektiviteten i en arbetsgrupp. 

5.2.2 Ledarskap och tillit 

En av variablerna som vi valde att fokusera på i vår undersökning var tillit och hur denna kan 

stärkas genom olika ledarskapsfaktorer. I de sammanlagt antal svar vi fick kring variabeln 

tillit kunde vi se att arbetsgruppen visade en positiv tendens gällande dessa frågor. 

Robbins och Judge (2010) menar att då det finns interpersonell tillit mellan gruppmedlemmar 

är det mer sannolikt att de vågar exponera sina svagheter samt ta fler risker. De menar även 

att den karismatiska ledaren använder sig av ett emotionellt beteende för att få sin vision i 

stånd. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar vidare att lojalitet är en individs villighet att på 

ett icke opportunistiskt sätt ställa upp för en annan individ. Gällande en av frågorna kring tillit 

som berörde om individerna kunde rådfråga sina arbetskamrater om sina arbetsuppgifter 

angav nästa alla i arbetsgruppen att de ofta kunde göra detta. Ledaren å sin sida lyfte fram att 

denne försöker skapa en god stämning på avdelningen, detta genom att visa att denne är 

familjekär, vilket ledaren trodde avspeglar sig på hela avdelningen. Då arbetsgruppens hade 

ett väldigt positivt värde i de sammanlagda frågorna kring tillit gjorde vi tolkningen att 

ledaren genom sitt karismatiska ledarskap lyckats implementera denna familjära stämning på 

avdelningen, då individerna i arbetsgruppen upplevde att de kan rådfråga varandra om 

arbetsuppgifter. Av detta gjorde vi analysen att tillit kan stärkas i en arbetsgrupp på olika sätt, 
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men att det i detta fall till största del handlar om att det var genom ledarens emotionella 

beteende som tilliten kan stärkas i arbetsgruppen. Ledarens beteende menade vi i sin tur gör 

att individerna känner tillit till varandra och därmed vågar exponera sina svagheter då de 

upplever att de andra ställer upp för dem på ett icke opportunistiskt sätt. 

Robbins and Judge (2010) menar att en av ledarens uppgifter är att i grupper med stora 

olikheter få medlemmarna att inse deras kreativa potential. För att få dem att förstå detta krävs 

det att gruppmedlemmar fokuserar på varandras likheter, istället för att fokusera på varandras 

olikheter. Avolio et. al. (2005) lyfter fram att ledaren är den person i gruppen som ska 

representera gruppens uppfattningar och värderingar. Kring variabeln tillit berörde en av 

enkätfrågorna om individerna i arbetsgruppen var nöjda med att upprätthålla ett gott 

förhållande till sina arbetskamrater. På denna fråga svarade samtliga från arbetsgruppen att de 

ofta är nöjda med detta. Frågan som berörde om de deras arbetsledare var villig att lyssna på 

problem som rörde deras arbete om så behövdes svarade nästan alla i arbetsgruppen att det 

ofta upplever att deras arbetsledare gör detta. I intervjun lyfte ledaren fram att det är viktigt att 

ge stöd till sina medarbetare för att bland annat få ihop familjelivet med arbetslivet och genom 

att vara tillgänglig menade ledaren att denne bygger tillit. Vi menade att ledaren genom sin 

tillgänglighet visar för arbetsgruppen att de kan vända sig till sin arbetsledare när de behöver 

stöd i samband med att problem uppstår i arbetet. Därigenom kunde de istället fokusera på att 

upprätthålla ett gott förhållande till sina arbetskamrater och genom att ledaren tillgodoser 

individerna i gruppens olikheter, kunde dessa i sin tur fokusera på varandras likheter. Detta 

betydde dock inte att de inte skulle kunna ventilera sina åsikter i arbetsgruppen, men att 

problem i första hand togs upp med ledaren. Därigenom gjorde vi analysen att stöd och 

tillgänglighet kan stärka tilliten i en arbetsgrupp.  

Robbins och Judge (2010) menar att arbetsgrupper med en hög tillit vågar exponera sina 

svagheter samt att de vågar ta fler risker. Kaufmann och Kaufmann (2010) tar upp att 

identifikationsbaserad tillit handlar om att ledaren och arbetsgruppen förstår varandras 

intentioner. I en av frågorna som var kopplad till ledarskap svarade merparten av gruppen att 

de sällan upplever att de blir uppmuntrade av sin arbetsledare att säga ifrån när de har en 

annan åsikt. Arbetsledaren berättade att denne försöker tillämpa ett närvarande ledarskap och 

att denne ställer upp för sin personal till 110 procent. Ledaren lyfte även fram att denne 

använder sig av humorn som ett verktyg i sin arbetsroll. Arbetsgruppens svar menade vi i 

detta fall inte nödvändigtvis behövde innebära något negativt även om svaren de angav 

pekade på detta, eftersom värdena i föregående frågor kring variabeln tillit varit positiva. 

Detta då det kunde vara så att ledaren kanske inte behövde uppmuntra dem till det, då de 

redan fanns en så pass hög tillit i gruppen att de vågade uttrycka om de hade en annan åsikt 

ändå utan att uppmuntran till detta behövdes. Genom det lättsamma arbetsklimat som ledaren 

skapade genom att tillämpa humorn kunde olikheter i åsikterna lättare lyftas fram genom att 

de nämndes på ett mer skämtsamt sätt, men med en viss underton av allvar. 

Vi menade även att svaren från arbetsledaren och arbetsgrupper tydde på att de förstår 

varandras intentioner och att de upplevde att de kan uttrycka sin egen åsikt. Å andra sidan om 

personerna inte upplevde att de blir uppmuntrade att uttrycka när de har en annan åsikt och 

därmed vår tolkning inte stämde om att det rådde ett öppet klimat där de kan göra detta, 

menade vi istället att humorn kunde få en motsatt effekt. Detta då alla i arbetsgruppen kanske 

inte var mottagliga för samma typ av humor, vilket gjorde att det var viktigt för arbetsledaren 

att kunna anpassa sitt sätt att uttrycka sig efter den individ som denne tilltalade, för att inte 

riskera att denne individ istället tystades. Utefter denna tolkning gjorde vi analysen att det var 

viktigt att ledaren anpassade sig efter individen och situationen i sitt ledarskap och genom 

detta kunde tilliten i arbetsgruppen stärkas.    
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5.3 Slutsatser för avdelning A och avdelning B 
Nedan kommer vi att presentera några generella slutsatser av de ledarskapsfaktorer vi funnit 

som kan stärka tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp, vilket blev möjligt genom att vi 

jämförde de två analyser vi gjort av respektive avdelnings svar. 

 En ledarskapsfaktor var att beroende på situation och kontext i en arbetsgrupp det till 

stor del krävs att ledaren anpassar sitt ledarskap efter arbetsgruppen.  

 

 En annan ledarskapsfaktor var att kunna frångå sina personliga åsikter för att istället 

kunna se till individerna i en arbetsgrupps intressen. 

 

 En tredje ledarskapsfaktor var hur flexibel ledaren är och hur bra ledaren är på att 

uppmärksamma sin arbetsgrupps behov och önskemål i sitt ledarskap och därefter hur 

denne klarar av att anpassa sig efter det. 

 

 En fjärde ledarskapsfaktor var att det krävs en viss form av tillgänglighet i ledarskapet 

för att personalen ska kunna söka stöd när så behövs, men även att ledaren visar att 

denne kan ge stöd genom sin tillgänglighet. 

Utifrån dessa slutsatser menade vi att beroende på individernas och ledarnas olikheter, samt 

gruppens sammansättning, kan det karismatiska ledarskapet vara att föredra i en arbetsgrupp, 

medan det i en annan arbetsgrupp istället kan vara det transformella ledarskapet som kan 

stärka tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp. Vi menade att det situationsanpassade 

ledarskapet är att föredra då detta kan täcka in alla de fyra faktorer vi i undersökningen funnit 

som kan stärka tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp.  
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6. Diskussion 
Vårt syfte med undersökningen var att undersöka vilka ledarskapsfaktorer som kan inverka 

för att stärka tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp. Med hjälp av vår problemformulering 

och utefter våra resultat från de intervjuer samt den enkätundersökning som genomfördes 

gjordes det möjligt för oss att kunna dra slutsatser om vilka faktorer som kan stärka tilliten 

och effektivitet i de två undersökta avdelningarna.  

Vi gjorde en undersökning vilken kännetecknades som en metodkombination då både 

intervjuer och enkäter utfördes. Detta var något som var tidskrävande, då en sammanställning 

av materialet från de olika metoderna var nödvändig för att resultatet skulle kunna analyseras 

utifrån både ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Trots detta ansåg vi att valet haft 

betydelse för resultatet och varit en styrka med vår undersökning. Detta då vi fortfarande är av 

uppfattningen att enskilda intervjuer med de anställda i arbetsgrupperna hade kunnat påverka 

tillförlitligheten i svaren gällande variabeln tillit. Om vi däremot inte haft tillit som en 

variabel i undersökningen hade frågorna gällande de andra två variablerna effektivitet och 

ledarskap dock kunnat ställas i ett intervjusammanhang och därmed gett oss ännu ett 

kvalitativt perspektiv. Då variabeln tillit är av känslig karaktär gjordes valet att inte utföra 

enskilda intervjuer med de anställda då detta enligt Denscombe (2009) skulle kunna påverka 

deltagarnas framtida arbetssituation och deltagandet skulle kunna härledas till respondenterna. 

Om mer tid hade funnits till vårt förfogande hade vi även kunnat utföra fler intervjuer i form 

av gruppintervjuer med individer från de båda arbetsgrupperna. Vi hade om möjligt genom 

det kunnat stärka vår uppfattning kring att de ledarskapsfaktorer vi lyft fram som kan stärka 

tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp. 

Om vi skulle genomföra en liknande undersökning igen, kommer vi att beakta utformandet av 

enkätunderlaget. Om vi i sådana fall skulle valt mindre flytande svarsalternativ, menar vi att 

det hade underlättat för att kunna avläsa en tydligare tendens om vad svaren sade oss, samt att 

det hade tydliggjort skillnaderna mellan svarsalternativen för respondenterna. Om exempelvis 

svarsalternativet ganska sällan istället hade varit formulerat som sällan och svarsalternativet 

mycket sällan eller aldrig hade varit formulerat som aldrig etc. ansåg vi att skillnaden mellan 

svaren sällan samt aldrig skulle varit större än mellan de faktiska alternativen som var 

angivna i enkäten (se bilaga 1). 

Vi ansåg att detta var något som eventuellt kan ha påverkat tillförlitligheten i enkätsvaren, 

genom att svarsalternativen ganska sällan och mycket sällan eller aldrig samt ganska ofta och 

mycket ofta eller alltid skulle kunna ha uppfattats ha en liknande innebörd av respondenten. 

Dock ansåg vi inte att detta påverkade i tillförlitligheten i någon större utsträckning, då en 

sammanslagning av samtliga frågor inom de valda variablerna effektivitet, tillit och ledarskap 

visade en tydlig tendens på att de flesta i respektive arbetsgrupp angav liknande svar. I de 

kvalitativa svar som angivits fann vi inte någonting som tydde på att svaren från de båda 

respondenterna inte skulle vara sanningsenliga, då vi i sammanställningen av resultaten samt 

analysen, uppmärksammade att arbetsgruppernas och arbetsledarnas bild över våra valda 

variabler generellt överensstämde. 

Valet av teorierna i undersökningen byggde på vår föreställning om att vissa ledarskapstyper 

kan stärka tillit och effektivitet i en arbetsgrupp, vilket var en föreställning som byggts upp 

hos oss genom våra tidigare arbetslivserfarenheter. Våra teoretiska utgångspunkter byggde på 

de tre variablerna effektivitet, tillit och ledarskap. Då vi utformade vår enkät och 

intervjuguide grundat på den valda teorin, kunde vi senare förankra vårt resultat med dessa 

teorier. Detta då vi kunde se att de olika typer av ledarskap som teorierna belyser genom de 

faktorer som kännetecknar respektive typ kan stärka tilliten och effektiviteten i en 
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arbetsgrupp. Ledarskapsfaktorerna som vi fann kunde bredda perspektivet om hur de 

anställdas och ledarens syn på ledarskap och detta samspel påverkar en organisation. Soutar & 

Ridley (2008) menar att ett första steg är att skapa en bättre förståelse för hur de anställda ser 

på sin ledare och på ledarskap för att därefter kunna besluta om passande förändringar i det 

aktuella ledarskapet. Vi anser att genom att undersöka vilka ledarskapsfaktorer som kan stärka 

tilliten och effektiviteten i en arbetsgrupp kan vi belysa denna förståelse för samspelet mellan 

den anställde och ledaren. Vårt val av teorier kan dock om möjligt ha verkat som en 

begränsning i undersökningen då de valda teorierna kring ledarskap bara var en liten del av 

alla ledarskapsteorier som finns. Med detta menade vi att vi endast kunde dra slutsatser kring 

de teorierna vi utgick ifrån och inte några andra teorier. Hade vi exempelvis valt att även 

använda oss av teorier kring ytterligare ledarskapstyper hade utgången av resultatet kunnat bli 

en annan, då vi därigenom eventuellt haft ett annat perspektiv och uppmärksammat andra 

faktorer än de vi funnit i vårt resultat. 

Gällande teorierna kring tillit och effektivitet som vi valde grundande sig på de teorier som 

belyste dessa variabler och som inriktade mot arbetsgruppen och ledarskapet.  Då det fanns 

fler teorier som belyste effektivitet ur ett mer ekonomiskt perspektiv, vilket vi inte ämnade att 

undersöka, var vi tvungna att välja de teorier som fanns kring effektivitet kopplat till en 

arbetsgrupp. Detta kan ha påverkat resultatet något då teorierna kring ledarskap och tillit var 

de teorier som därmed främst fick stå i fokus i vår undersökning.  

En av de slutsatser vi drog i undersökningen var vikten av att ledaren anpassar sitt ledarskap 

beroende på situation och kontext. Detta menar vi går hand i hand med den tidigare teori där 

Robbins & Judge (2010) menar att för att skapa en effektiv grupp krävs en sammansättning av 

gruppmedlemmars förmågor, personligheter, roller, olikheter, gruppstorlek, flexibilitet och 

egenintresse. Ledarens förmåga till att anpassa sitt ledarskap efter dessa aspekter påverkar i 

sin tur gruppens effektivitet. Vi menar att det kan påverka arbetsgruppen positivt, men att om 

ledaren inte innehar denna förmåga kan det påverka arbetsgruppen och organisationen i 

motsatt riktning dvs. att ledarskapsfaktorerna då kan försvaga tilliten och effektiviteten i 

arbetsgruppen. 

Ett sätt att kunna urskilja en av dessa förmågor hos en ledare är att mäta dennes 

ledarskapseffektivitet. Detta kan enligt Yukl (2010) göras genom att mäta och undersöka 

arbetsgruppens attityd och uppfattning om hur väl ledaren tillfredställer deras behov. Vi 

menar att förmågan att som ledare kunna frångå sina personliga åsikter för att istället kunna se 

till individerna i en arbetsgrupps intressen är en av dessa förmågor, vilket var en av de 

slutsatser vi i undersökningen kom fram till.  Genom att en ledare inte kan eller inte skulle 

vilja frångå sina personliga åsikter och se till arbetsgruppens intressen anser vi skulle kunna få 

konsekvenserna av att det bland annat kan påverka tilliten arbetsgruppen och ledaren emellan, 

då lojaliteten och öppenheten ingår i definitionen tillit. 

Slutligen anser vi att det är medvetenheten hos ledaren om sitt agerande i ledarskapet som är 

av vikt. Med detta menar vi att det hos en ledare inte alltid sker en aktiv strategi i det dagliga 

arbetet över vilka eller vilken ledarskapstyp denne anpassar sig efter i varje situation, utan vi 

menar att det ibland kan krävas en typ av ledarskap för att som ledare kunna lyfta 

arbetsgruppen mot de uppsatta målen. Genom att det finns en medvetenhet kring dessa typer 

av ledarskap kan ledaren i sitt arbete förutse dess effekter och konsekvenser som kommer av 

ledarens eget beteende gentemot arbetsgruppen. Vi menar att det är det egna beteendet som är 

det verktyg ledaren har att tillgå för att kunna påverka och få arbetsgruppen att arbeta 

tillsammans mot de riktlinjer och mål som är uppsatta av ledaren samt organisationen. 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att det för att uppfatta gruppens mognadsnivå på ett 
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korrekt sätt krävs en hög nivå av flexibilitet hos ledaren. Vi menar vidare kopplat till detta att 

ledaren genom att kunna uppfatta mognadsnivåer i en arbetsgrupp även visar på att det i en 

sådan situation finns en medvetenhet om hur individerna i arbetsgruppen gemensamt och 

individuellt fungerar i arbetet. 

6.1 Förslag på vidare forskning 
Genom ovanstående reflektioner samt att Yukl (2010) tar upp att det transformella ledarskapet 

är ansett att vara ett effektivt ledarskap i alla miljöer och kulturer, men inte tar upp under 

vilka omständigheter detta ledarskap kan vara effektivt eller irrelevant, menade vi att ett 

förslag på vidare forskning är att undersöka i vilka situationer denna typ av ledarskap gynnar 

effektiviteten i en arbetsgrupp. Vi menade att det dessutom hade varit intressant att göra en 

undersökning inom ett likande område som täcker in fler organisationer (till skillnad från vår 

undersökning som enbart undersökte en organisation) för att därigenom kunna generalisera 

resultatet på andra organisationer som fungerar på ett liknande sätt.  
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Bilaga 1 Enkät 

 

I enkäten nedan presenteras hur många i respektive arbetsgrupp som angett vilket 

svarsalternativ, exempelvis 1/2 under svarsalternativ mycket ofta eller alltid betyder att 1 

person i arbetsgrupp A och 2 personer i arbetsgrupp B har angett svarsalternativet mycket ofta 

eller alltid. 

 

Enkätfrågorna och svaren som är markerade är de frågor och svar som vi valde ut att 

presentera mer ingående i vår resultatdel. 
 

 

 

Enkät 

 

Vi är två studenter från det Arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad. Denna 

undersökning kring Ledarskap kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Vi är 

ytterst tacksamma för att Du tar Dig tid att medverka i denna enkät, dock är Din medverkan 

frivillig och Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Alla svar och uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att alla svar är anonyma och endast 

kommer att användas till grund för undersökningen. 

 

Tack på förhand! 

 

Marika Bjersér & Lena Wernebäck 

Arbetsvetenskapliga programmet Ap08 

Högskolan Halmstad 

 

 

Så här fyller Du i formuläret: 

 

På följande frågor finns det påståenden om Ditt arbete och Din arbetsplats. Syftet med detta 

frågeformulär är att samla information om Ledarskap, Effektivitet och Tillit. 

 

Ta god tid på Dig när Du svarar. De flesta frågorna besvarar Du genom att markera det 

svarsalternativ som bäst stämmer överens med Din åsikt. Endast ett alternativ per fråga. 

 

  



 

 

 

 

 Mycket 

Sällan 

eller 

Aldrig 

Ganska 

Sällan 

Ibland Ganska Ofta Mycket ofta 

eller Alltid 

Effektivitet 
1. Hur ofta är Din arbetsmängd så 

ojämnt fördelad att arbetet hopar 

sig? 

 

 

4/0 

 

4/9 

 

4/5 

 

4/1 

 

1/2 

2. Hur ofta måste Du arbeta i 

mycket högt tempo? 

 

1/0 4/5 9/10 4/1 0/1 

3. Hur ofta har Du för mycket att 

göra? 

 

4/0 1/4 8/12 4/1 1/0 

4. Hur ofta kräver Ditt arbete att 

Du tar snabba beslut? 

 

2/0 5/2 4/10 7/4 0/1 

5. Hur ofta är Dina arbetsuppgifter 

för svåra för Dig? 

 

6/7 8/9  4/1 0/0 0/0 

6. Hur ofta utför Du 

arbetsuppgifter som Du skulle 

behöva mer utbildning för? 
 

7. Hur ofta får Du tillräcklig 

utbildning för att kunna utföra 
Dina arbetsuppgifter? 

 

5/2 

 

 

1/1 

7/7 

 

 

2/3 

4/6 

 

 

9/6 

1/1 

 

 

4/4 

0/1 

 

 

2/3 

8. Hur ofta är Du nöjd med 
kvaliteten på det arbete Du 

utför? 

 
9. Hur ofta är Du nöjd med den 

mängd arbete Du får gjort? 

 
10. Hur ofta är Du nöjd med Din 

förmåga att lösa problem i 

arbetet? 
 

11. Hur ofta får Gruppen 
regelbunden feedback av 

ledaren på sin effektivitet i 

arbetet? 
 

12. Hur ofta utnyttjar Du den 

feedback du får av ledaren om 

effektivitet för att förbättra 

Ditt sätt att arbeta? 

 

13. Hur ofta innebär Dina uppgifter 

att Du samarbetar med andra? 

 

14. Hur ofta kräver Dina 

arbetsuppgifter ett 

kontinuerligt lärande? 

0/0 

 

 

0/0 

 

0/0 

 

 

2/3 

 

 

1/5 

 

 

0/0 

 

1/0 

 

0/0 

 

 

1/0 

 

2/0 

 

 

5/2 

 

 

7/2 

 

 

1/0 

 

5/3 

 

4/1 

 

 

3/0 

 

3/2 

 

 

7/7 

 

 

7/3 

 

 

3/3 

 

7/4 

 

10/7 

 

 

8/11 

 

10/8 

 

 

3/3 

 

 

2/5 

 

 

8/8 

 

5/8 

 

4/8 

 

 

6/6 

 

3/7 

 

 

1/2 

 

 

1/1 

 

 

6/6 

 

0/2 

 

      
1.Kön: 

 

Man:  

O  

Kvinna: 

 O 
   

 

2. Senast avslutade utbildning: 

 

 

 

Grundskola el. 

motsvarande:   
O                      

 

Gymnasie el. 

motsvarande 
O 

 

Högskola/ 

Universitet: 
O 

 

  

3. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

 
 

 
Fast anställning hos nuvarande arbetsgivare:                      O 

Övriga anställningsformer:                                                       O 

 

0-15h        16-34h        35  

 

 

4. Anställningsvillkor:  
 

 

 

5. Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per vecka? 

 

 O                 O                O                                        



 

 

 

 

 

 

 

Tillit 
15. Hur ofta innebär Ditt arbete 

utmaningar? 

 

Mycket 

Sällan 

eller 

Aldrig 

 

0/0 

Ganska 

Sällan 

 

 

 

5/6 

Ibland 

 

 

 

 

8/9 

Ganska Ofta 

 

 

 

 

4/1 

Mycket Ofta 

eller Alltid 

 

 

 

1/1 

16. Hur ofta tycker Du att Ditt 

arbete är meningsfullt? 

 

0/0 3/1 6/4 6/9 2/3 

17. Hur ofta är det möjligt för Dig 

att ha social kontakt med 

arbetskamrater medan Du 
arbetar? 

 

0/0 2/0 2/0 6/5 8/12 

18. Kan Du rådfråga Dina 

arbetskamrater om Dina 

arbetsuppgifter? 

 

19. Är målen och arbetsuppgifterna 

för Dig i Din grupp 

meningsfulla? 
 

0/0 

 

 

0/0 

2/0 

 

 

4/0 

1/4 

 

 

4/3 

5/4 

 

 

5/10 

9/9 

 

 

5/4 

20. Hur ofta är Du nöjd med Din 

förmåga att upprätthålla ett 

gott förhållande till Dina 

arbetskamrater? 

 

0/0 0/0 5/0 2/11 11/6 

21. Hur ofta kan Du själv avgöra om 

Du gör ett gott arbete?  

 

0/0 0/0 4/2 10/9 4/6 

22. Om Du behöver får Du då stöd 

och hjälp med Ditt arbete från 

Dina arbetskamrater? 
 

0/0 1/0 2/3 8/7 7/7 

23. Om Du behöver får Du då stöd 
och hjälp med Ditt arbete från 

Din närmaste chef?  

 

0/0 3/3 7/3 5/4 3/7 

24. Om Du behöver är Dina 

arbetskamrater då villiga att 

lyssna på problem som rör Ditt 
arbete?  

 

1/0 1/0 2/4 7/5 7/8 

25. Om Du behöver är Din 

närmaste chef då villig att 

lyssna på problem som rör 

Ditt arbete? 

 

0/0 0/0 5/2 8/8 5/7 

26. Tar Din närmaste chef itu med 

problem så snart de 
uppkommer? 

 

1/1 3/1 9/5 4/5 1/5 

27. Fördelar Din chef arbetet på ett 
opartiskt och rättvist sätt? 

 

0/0 2/0 7/4 5/9 4/4 

28. Behandlar Din närmaste chef de 

anställda på ett rättvist och 

jämlikt sätt?  

 

0/0 0/0 8/0 7/9 3/8 

29. Hur ofta får Du uppskattning för 

Dina arbetsprestationer av Din 

närmaste chef?  
 

1/1 5/3 8/7 2/4 2/2 

30. När konflikter uppstår är de då 

kortvariga? 
 

2/0 0/1 3/3 6/6 7/7 

31. Använder Gruppen utarbetade 

strategier för konflikthantering?  
 

6/8 4/2 6/3 1/2 1/1 

32. Har Du lagt märke till störande 

konflikter mellan 
3/5 2/4 9/5 3/3 1/0 



 

 

arbetskamrater? 
 

 

 
 

 

 

Mycket 

Sällan 

eller 

Aldrig 

Ganska 

Sällan 

Ibland Ganska Ofta Mycket Ofta 

eller Alltid 

Ledarskap      
33. Hur ofta har Gruppen en öppen 

dialog som tillåter alla 

medlemmar att delta? 
 

0/0 2/2 3/2 6/7 7/6 

34. Hur ofta uppmuntrar Din 

närmaste chef till innovationer? 
 

2/3 6/3 8/6 1/5 1/0 

35. Värdesätter Din närmaste chef 

Dina rekommendationer? 
 

0/0 4/3 11/7 2/5 1/1 

36. Hur ofta har Din närmaste chef 

klara förväntningar på det arbete 

Du utför? 

 

0/0 3/1 6/3 6/8 3/5 

37. Hur ofta har er Grupp 
medlemmar med lämplig 

kompetens för att utföra 

uppgifterna? 
 

0/0 0/0 4/4 7/8 7/5 

38. Hur ofta får er Grupp feedback 

på sina prestationer och sin 
utveckling? 

 

1/2 7/5 5/5 1/5 4/0 

39. I vilken grad baseras belöningar 
och erkännande på Gruppens 

prestationer? 

 

3/6 7/6 4/5 2/0 2/0 

40. Hur ofta ger Dina 

gruppmedlemmar Dig feedback 

i ditt arbete? 
 

0/0 1/4 7/7 6/4 4/1 

41. Får Gruppen tillräckligt med tid 

på sig för att utveckla en mogen 

arbetsenhet? 

 
42. Får Gruppen tillräckligt med tid 

på sig för att uppnå sina mål? 

 

1/1 

 

 

1/1 

2/2 

 

 

1/0 

3/9 

 

 

7/9 

8/3 

 

 

5/6 

4/2 

 

 

4/1 

43. Hur ofta stödjer Du ledarens 

strävan efter att koordinera och 

underlätta för att Gruppen ska 
uppnå målen? 

 

1/1 1/0 6/4 6/6 4/6 

44. Finns det klart definierade mål 
för Dig i Ditt arbete? 

 

0/0 3/3 5/4 6/4 4/6 

45. Hur ofta vet Du precis vad som 
krävs av Dig i arbetet? 

 

0/0 1/1 5/3 5/7 6/6 

46. Hur ofta måste Du utföra 

saker som Du tycker skulle 

göras annorlunda? 

 

2/2 5/4 7/9 4/2 0/0 

47. Hur ofta ställs det oförenliga 

krav på Dig ifrån ledningen? 

 

2/3 8/8 4/6 3/0 1/0 

48. Hur ofta innefattar Ditt arbete 

arbetsuppgifter som är i konflikt 

med Dina personliga 
värderingar? 

 

49. Hur ofta får Du feedback på det 
arbete Du utför av din ledare?  

 

 
 

 

5/4 

 

 

1/2 

 

 

 

7/5 

 

 

6/5 

 

 

 

2/6 

 

 

7/5 

 

 

 

4/1 

 

 

3/3 

 

 

 

0/1 

 

 

1/2 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

50. Hur ofta får Du regelbunden 

feedback från din ledare om Din 
effektivitet i arbetet? 

 

51. Uppmuntrar Din närmaste chef 
Dig att delta i viktiga beslut? 

 

52. Uppmuntrar Din närmaste 

chef Dig att säga ifrån när du 

har en annan åsikt? 

 

53. Hjälper Din närmaste chef Dig 

att utveckla Dina färdigheter? 

 

Mycket 

Sällan 

eller 

Aldrig 

 

2/2 

 

 

2/4 

 

4/1 

 

 

1/1 

Ganska 

Sällan 

 

 

 

5/4 

 

 

7/4 

 

4/7 

 

 

10/5 

Ibland 

 

 

 

 

8/7 

 

 

6/5 

 

5/6 

 

 

5/6 

Ganska Ofta 

 

 

 

 

1/3  

 

 

1/3 

 

4/2 

 

 

2/3 

Mycket Ofta 

eller Alltid 

 

 

 

2/1 

 

 

2/1 

 

1/1 

 

 

0/2 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Intervjuguide      

Effektivitet 

1. Hur informerar du personalen kring 

företagets visioner och 

målsättningar? 

 

2. Hur ser du på feedback i 

allmänhet? (Belöning etc.) 

 

3. Hur ger du feedback på gruppens 

effektivitet? 

 

4. Hur får du din personal att använda 

sig av den feedback du ger? 

 

5. Hur arbetar du för att få rätt man på 

rätt plats, dvs att utnyttja 

personalens kompetens på ett så 

effektivt sätt som möjligt? 
Tillit 

6. På vilket sätt försöker du stödja 

och hjälpa dina anställda? 

 

7. Hur arbetar du för att skapa 

tillhörighet och främja tilliten i 

gruppen? 

 

8. På vilket sätt tror du att sättet att 

kommunicera påverkar tilliten i 

gruppen? 

 

9. På vilket sätt visar du uppskattning 

till personalen? 
Ledarskap 

10. Beskriv dig själv i din roll som 

ledare? 

 

11. Hur tror du andra uppfattar ditt 

ledarskap? 

 

12. Hur delar de anställda med sig av 

sina kunskaper till varandra och till 

dig? (möten? etc.) 

 

13. Vad anser du vara en konflikt? Och 

hur hanterar du detta? 

     



 

 

 

Karismatiskt ledarskap 

14. Hur gör du när du ska presentera 

ett nytt mål för gruppen? 

 

15. Anser du att det är av vikt att de 

anställda har samma normer och 

värderingar som dig i arbetet? 

(beter sig på liknande sätt som 

ledaren) 

 

16. Hur villig är du att ta personliga 

risker (ej säkerhetsaspekt) för att 

tillgodose gruppens önskemål? 
 

Transformellt ledarskap 

17. Finns det tydliga roller i gruppen? 

 

18. Motiverar du de anställda till att 

frångå sina personliga intressen 

och istället se till det kollektiva 

intresset? Varför/varför inte? 

 

19. På vilket sätt motiverar du 

arbetsgruppen i det dagliga arbetet?  

 
Situationsanpassat ledarskap 

20. Anpassar du ditt ledarskap efter 

olika situationer? Hur? 
 

21. Hur tar du tillvara på individens 

förutsättningar? Gruppens? 
 

22. Hur mycket anpassar du ditt 

ledarskap efter individernas 

förutsättningar? 
 

23. Hur påverkar gruppens mognad 

ditt sätt att leda dem? 

 

 

 

 


